
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia quatre d’octubre de l’any dos 
mil deu, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió 
ordinària de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, 
els següents regidors: Francesc Revuelta i Hernando i Ramon Farnell i Barqué. Actua  de  
secretària, M. Carme Llobera i Torres. 
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és 
el següent: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-  Declarada oberta la sessió per 
la Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei Municipal de Catalunya, a 
la distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari, 
de data 16-09-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o 
rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat. 
 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia en 
aquest punt, la qual copiada, diu: 

 
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es 
relacionen, i 
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun 
dels expedients,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es 
relacionen, amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.   
Relació de llicències sol·licitades:  

- Núm. 94/2010.- Placid Santaeularia Boncompte: Llicència urbanística per a desenrunar 
la zona d’antigues corralines de l’habitatge ubicat al C. Clavell, núm. 2 
- Núm. 95/2010.-  Josep Bellmunt Guillen: Llicència urbanística per a la 
impermeabilització de coberta existent i enrajolar espai sota-coberta de l’immoble ubicat 
al C. Sant Joan, núm. 4. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual es procedeix a la votació de la proposta 
presentada, que queda aprovada per unanimitat. 
 
3.-APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna compte de la següent proposta que, 
copiada, diu: 
 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de 
les factures i obligacions de pagament que importa 18.159,00 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 
16-09-2010, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, de delegació de competències a la Junta 
de Govern,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 30-09-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 18.159,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost municipal vigent. 
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el 
pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria. 



No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, se sotmet a votació la proposta llegida que queda 
aprovada per unanimitat. 
  
4.- MODIFICACIÓ PADRONS TAXES,  EXERCICI - 2010”.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, 
dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 
“Atès el padró de modificacions que s’ha emès per tal de corregir errades detectades en els 
padrons de les Taxes corresponents a l’exercici 2010, aprovats per acord de la Junta de 
Govern de data 22-04-2010 
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificació del padrons de les Taxes corresponents a l’exercici 2010,  
que són les següents: 
- ALTES 
Padró Clavegueram....................................................9,45 € 
- BAIXES 
Padró Clavegueram .............................................  329,02 € 
Padró Guals .............................................................18,03 € 
Padró cementiri..........................................................4,81 € 
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, 
informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas 
que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta, la qual 
queda aprovada per unanimitat. 
 
5.-CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació la Sra. Alcaldessa llegeix la 
proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 16-9-2010, va aprovar per unanimitat el 
canvi  de nom de la llicència inclosa en l’annex III,  per a l’exercici de l’activitat de Bar, 
ubicada al C. Àusias March  núm. 2 del Palau d’Anglesola, a nom d’Ivan Felip Moncasí, 
condicionat al que demana el tècnic del CC del Pla d’Urgell en l’informe de data 13-09-10, i 
Tenint en compte l’escrit presentat, en data 22-9-10, per la Sra. Carme Moncasi Curià en el 
qual s’especifica que aquest canvi hauria d’anar a nom de Carme Moncasi Curià, mare del 
Sr. Ivan Felip Moncasí 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 16-9-2010 només en el 
sentit de que el nom de la llicència concedida serà a nom de la Sra. Carme Moncasi Curià. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i com que no hi ha intervencions, se sotmet, acte seguit, a votació aquesta proposta 
presentada, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
                                                                                                                  
6- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA I ACTA RECEPCIÓ OBRA “REURBANITZACIÓ I 
MILLORA DE L’ENTORN DE LA CRUÏLLA DE L’AV. SANT ROC I EL C. URGELL”.- 
Es dóna lectura, acte seguit, a la següent proposta que, copiada, és la següent: 
 
 



“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per CONSTRUCCIONES VERA 
RAEZ SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Reurbanització i millora de l’entorn de 
la cruïlla de l’Avinguda Sant Roc i el Carrer Urgell”, inclosa al el programa del Fons estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i 
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de 
l’esmentada obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Reurbanització i millora 
de l’entorn de la cruïlla de l’Avinguda Sant Roc i el Carrer Urgell”, emesa pels directors 
facultatius, Sr. Xavier Gelonch i Sr. Jordi Capell, d’un import de 30.261,61€. 
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta presentada quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES.-  No se’n presenta cap. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze hores i 
vint minuts. 
 
 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a 
reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació.  
 


