
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores del dia setze de setembre 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 2-9-2010, 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. 89/2010.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a pas de canonada de gas al C. Castell, núm. 25. 
- Núm. 90/2010.- Josefa Ramirez Romero, en nom de Gou Ramírez SL: Llicència 
urbanística per a la instal·lació d’una cambra frigorífica i aïllament, equips frigorífics 
(motor) i instal·lacions elèctriques en l’edifici ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 39. 
- Núm. 91/2010.- Francesc Farnell Teixidó: Llicència urbanística per a picat de morter 
malmés i substitució del mateix per morter drenant,  de l’habitatge ubicat al C. Àngel 
Guimerà, núm. 3. 
- Núm. 92/2010.- Maria Vilagrasa Llobera: Llicència urbanística per a reforma interior en 
la zona de planta baixa, que inclou revoc de parets i enderroc d’envà, de l’habitatge 
ubicat al C. Mollerussa, núm. 35. 
Expedient de pròrroga:  
 - Núm. 3/2010.- Guelmi Rehabilitaciones SL: Concessió de primera pròrroga de la 
llicència urbanística núm. 48/07. 

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 21.782,94 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 02-
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 10-09-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 21.782,94 €, 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 PADRÓ IVTM: PRORRATEIG 2N. TRIMESTRE - 2010”.- Acte seguit, 
la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 
“Ateses les modificacions notificades durant el 2n. trimestre, i que afecten  al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2010, i 
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 modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, corresponents a l’exercici 2010, i que són les següents: 
ALTES ----------------------0,00 € 
BAIXES------------------788.07 € 
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.- MODIFICACIÓ PADRÓ “RECOLLIDA ESCOMBRARIES, 1R. SEMESTRE 2010”.- Es 
dóna lectura, acte seguit, a la següent proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Atès el padró de baixes produïdes durant el període de recaptació del padró de la Recollida 
d’escombraries corresponent al 1r. semestre de l’exercici 2010, aprovat per acord de la Junta 
de Govern de data 26-03-2010, 
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 baixes del padró de Recollida d’escombraries corresponent al 1r. 
semestre de l’exercici 2010,  que són les següents: 
TOTAL  BAIXES....................................................  314,00 €  
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.” 
 

No hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta presentada quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
6.-CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació la Sra. Alcaldessa llegeix la 
proposta que, copiada, diu el següent: 



 
“Atesa la instància presentada en data 9-9-2010 pel Sr. Ivan Felip Moncasi en sol·licitud de 
canvi de nom de l’activitat de Bar, i 
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte i el contingut de la 
legislació aplicable, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar 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, concedida per 
acord de la Junta de govern de data 09-06-2006, a nom de Ruben Teixidó i Nabau, i canviada 
de nom per Resolució de l’alcaldia, de data 30-6-2008, a favor de M. Amèrica González 
Tazón, i que en endavant ha de ser a nom d’Ivan Felip Moncasi, condicionada a la presentació 
de la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb els imports mínims que estableix 
el Decret 112/2010, tal i com demana el tècnic del CC del Pla d’Urgell en l’informe de data 
13-09-2010. 
Segon .- El nou titular de la llicència queda sotmès als mateixos drets i obligacions que els 
titulars inicials. 
Tercer.- 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. 
 
7.- ADHESIÓ ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.- La Sra. 
Alcaldessa presenta en aquest punt, la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que 
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el 
Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 
2009. 
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, va fer 
públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. 
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat 
presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola. 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, en 
sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL. 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, 
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes 
del Sector Públic. 
Per tot el qual, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Que el municipi del Palau d’Anglesola s’adhereix a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
No obstant la Junta de Govern , acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions al debat pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet la proposta presentada a 
votació,  quedant aprovada per unanimitat. 

 
8.- ADQUISICIÓ SUBMINISTRAMENT REPARACIÓ PART SOSTRE PAVELLÓ”.- Acte 
seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a  donar lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 
 

“Atès que es fa necessari arranjar part del sostre del pavelló poliesportiu degut a que amb el 
decurs del temps s’ha malmès i procedeix reparar-lo, i 



Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un subministrament menor, i 
De conformitat amb els articles 9.1, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 

Primer.- Adjudicar a l’empresa “POINT.P, Materials de Construcció”, el subministrament i 
adquisició de plaques de pladur amb destinació al pavelló poliesportiu, les característiques de 
les quals, es troben relacionades en el pressupost presentat, mitjançant contracte de 
subministrament menor per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 2.882,52 euros, més 518,85 euros, corresponents 
al 18% d’IVA. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta adquisició, amb càrrec a la partida 
212.02.3, titulada “Pavelló poliesportiu: reparació, manteniment i conservació” del pressupost 
de despeses de l’exercici 2010.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat. No hi ha intervencions. Es procedeix, acte seguit, a la votació d’aquesta proposta, 
la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
9.- FINALITZACIÓ CONTRACTE ASSISTÈNCIA TÈCNICA .- La Sra. Alcaldessa 
procedeix, acte seguit, a la lectura de la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que en data 19 d’octubre de 2007, aquest Ajuntament va signar un contracte 
administratiu amb l’empresa Valls i Vicente Enginyers SCPP per a la realització d’un servei 
de consultoria i assistència, el qual es renova anualment, i 
Atesa la instància presentada pels Srs. Valls i Vicente Enginyers SCPP en data 10-9-2010 i 
registrada amb el núm. 1419 pel que fa a la renovació del contracte signat,  
Atès que revisat el contracte, l’Ajuntament considera que actualment no és necessari comptar 
amb la prestació d’aquest servei extern degut a que han finalitzat les obres d’urbanització dels 
diferents plans parcials del municipi, i 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar per finalitzat el contracte signat entre aquest Ajuntament i l’empresa Valls i 
Vicente Enginyers SCPP. 
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.-  No se’n presenta cap. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
quinze 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.  

 


