
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-sis de 
novembre de l’any dos mil nou, 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, Carme Tàpies 
i Llobera, i Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el 
contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Ramon Farnell i Barqué i Emili 
Pastó i Garcia. 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 12-11-2009, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o 
rectificació a fer. 
 
Intervé la Sra. Carme Tàpies manifestant que accepten l’acta i l’aproven adjuntant-hi el text que 
lliuren a l’alcaldia, que és una redacció literal feta pel grup AUP del punt 1 de l’acta de l’11 de 
desembre de 2009.  
 
Tot seguit s’inicia un ampli debat en el que el grup AUP manifesta la seva disconformitat amb la 
redacció de l’acta perquè consideren que no reflexa la realitat. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que considera força fidel la redacció de l’acta i que no considera 
escaient que hi apareguin els descrèdits i desqualificacions. 
 
La secretària intervé per a explicar que l’acta redactada, si així ho creuen convenient i no s’ajusta 
al que es va dir, serà rectificada en la propera (al punt d’aprovació de l’acta anterior).  
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que és partidària d’eliminar la frase anterior a la que posa fi a les 
intervencions de desqualificació i descrèdit i que no s’adjunti el text lliurat. 
 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent 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. 98/09.-  Salvatore Longo: Llicència urbanística per a la construcció d’una nau 
industrial sense ús específic, a la parcel·la núm. 4 del polígon industrial SAU-III. 
- Núm. 109/09.-  Jaume Gabarra Berge: Llicència urbanística per a l’arranjament de la 
façana de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 22 
- Núm. 110/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura 
de rasa per a nova escomesa de gas al C. Raval, núm. 7. 



- Núm. 111/09.-  Telefònica de España SAU: Llicència urbanística per a la substitució d’un 
pal d’instal·lació de telefonia,  a l’Av. Pau Casals. 
- Núm. 112/09.-  Associació Patronat Ermita de Sant Roc del Palau d’Anglesola: Llicència 
urbanística per a la construcció d’una ermita, a l’Av. Sant Roc, s/n. 
- Núm. 114/09.-  Ramon Nabau Ambert: Llicència urbanística per a obres de reforma 
interior amb execució d’un traster dins del garatge de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, 
núm. 24. 
- Núm. 115/09.-  Maria Farré Andreu: Llicència urbanística per a pavimentar el magatzem 
de l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 28. 

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 la intervenció que hi ha és respecte a la petició que ha fet l’Associació Patronat 
Ermita de Sant Roc, en referència a l’exempció de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres 
alhora que qualsevol altre que li sigui aplicable pel fet que, tal com consta als seus estatuts, 
l’Associació no té ànim de lucre. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si s’havia fet altres vegades i també si la construcció es fa mitjançant 
donacions. 
 
El Sr. Revuelta respon que l’única exempció que s’aplica és per a pintar les façanes. Fa esment a la 
que es va demanar per part d’una persona amb disminució física, i no es va concedir.  Que tot i que 
no té cap inconvenient en concedir-ho, creu que cal valorar-ho detingudament, als efectes de no 
crear un precedent i que, allò que s’acordi, després, cal saber-ho defensar puntualment. 
 
La Sra. Carme Tàpies intervé dient que, tot i que no ha d’intervenir pel fet que forma part 
d’aquella Associació, només ho fa per tal de matisar que la capella és pel poble i es construeix en 
terrenys cedits pel municipi, i que, amb això vol manifestar que no se’n treu cap benefici ni és per 
a fer-hi altres activitats que les de culte. 
 
El Sr. Farnell pregunta si les claus de la capella estaran dipositades a l’ajuntament, al qual respon 
la Sra. Tàpies dient que considera que les claus les ha de tenir l’Associació perquè és qui ha de 
vetllar per la capella. 
 
El Sr. Revuelta diu que la capella no serà del municipi, i la Sra. Tàpies respon que no, que serà de 
l’Associació.  
 
El Sr. Revuelta proposa donar el permís per a la construcció i deixar pendent d’estudi la sol·licitud 
d’exempció, la qual cosa així s’acorda.    
 
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada, la qual queda aprovada per 
unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, diu el 
següent: 

 
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 37.457.79 € presenta en aquest Ajuntament des 



de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 12-
11-2009, 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 24-11-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 37.457,79 €, 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, sotmetent-se a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
4.-MODIFICACIÓ PADRÓ CLAVEGUERAM – 2009.- Es procedeix, en aquest punt, a la 
lectura de la proposta que diu el següent: 
 

“Atès el padró de modificacions que s’ha emès per tal de corregir errades detectades en el 
Padró del Clavegueram corresponent a 2009, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 
19-02-09, 
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 padró del Clavegueram de l’ exercici 2009,  que són les 
següents: 
TOTAL ALTES...................................................  0,00 € 
TOTAL  BAIXES....................................................12,45 €   
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.” 
 

Obert el debat no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta anterior, que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES, 1R. 
SEMESTRE – 2009.-  A continuació es presenta la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Acabat el període de cobrament del Padró de les Escombraries corresponent al 1r. semestre de 
l’exercici 2009, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel 
cobrament en voluntària, el qual inclou amés el padró de modificacions aprovat per la Junta de 
Govern de data 24-09-2009  i 
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de les 
Escombraries corresponent al 1r. semestre de l’exercici 2009,  
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 
executiva. 



No obstant, la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 
 
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació la proposta presentada, quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
6.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- La Sra. Alcaldessa presenta la proposta que diu el següent: 
 

“Atesa la instància presentada en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1-2-3-4 de la Fila 
128, a favor del Sr. Ramon Nabau i Ambert, els quals actualment consten a nom del Sr. Jaume 
Nabau Miró. 
Comprovada la legalitat del canvi de nom que se sol·licita, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1, 2, 3 i 4 de la fila 128, fins ara a 
nom de Jaume Nabau i Miró, i en endavant a nom del Sr. Ramon Nabau i Ambert. 
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels 
recursos pertinents. 
No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Com que no hi ha cap intervenció se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
7.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 9 I FINAL “LOCAL SOCIOCULTURAL”.- Acte 
seguit se sotmet a la consideració de la Junta, la següent proposta: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 9 i final, presentada per Construcciones Lumbierres SL, en 
relació a l’execució de l’obra titulada “Local sociocultural”,  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. 9 i final de l’obra titulada “Local sociocultural”, emesa 
pels directors facultatius, Sr. Joan Antoni Gil Puertas i Sr. Xavier Serrano i Camps, d’un 
import de 7.538’87 E. 
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.” 

 
S’obre el debat intervenint en primer lloc el regidor Sr. Francesc Revuelta informant que aquesta 
certificació és la final i que ara procedeix emetre el final d’obra d’aquest Local, que ja està en 
funcionament, i que així s’obrirà el termini de garantia de l’obra durant el qual caldrà atendre els 
presumptes defectes que puguin sorgir. 
 
La Sra. Tàpies manifesta, acte seguit, la seva conformitat amb la certificació, que diu aprovaran. 
No obstant, vol exposar que al seu dia, quan era regidora d’Urbanisme, va detectar que l’obra 
s’estava disparant i va demanar-ne una reducció que, de comú acord entre totes les parts, es va 
aconseguir. Que tot i així encara hi ha quelcom que no ha estat possible aturar, i que com a 
regidora d’Hisenda que és, considera que el tècnic Sr. Joan Gil, ha de fer-li una explicació al 
respecte dels desviaments produïts, i de tot el qual, la regidora, en donarà compte detalladament.  

 
 

 



També manifesta que ha demanat al Sr. Gil l’emissió del corresponent document “asbil” on es 
detallarà l’obra realment executada.   
 
El regidor Sr. Revuelta respon que no sap a quins desviaments es refereix ja que quan el grup de 
CIU es va incorporar a l’equip de govern, el passat mes de setembre, l’obra ja estava acabada i que 
la certificació final que ara s’ha presentat, recull només legalitzacions dels diferents projectes de 
llum, aigua, etc. Que l’obra no ha estat portada pel seu grup i que, com la Sra. Tàpies dit, ella era la 
regidora d’Urbanisme. 
 
La Sra. Tàpies li recorda que a ella, el dia 16 de juny, la van fer fora, i llavors no sap el que va 
passar i que és per això que li agradaria una explicació d’aquests desviaments. 
 
Clou el debat el Sr. Revuelta dient que desconeix quines són les certificacions emeses d’ençà del 
dia 16 de juny, i que no hi ha cap inconvenient en organitzar una reunió amb el tècnic per tal que 
informi al respecte d’allò que demana la Sra. Tàpies. 
 
Sense cap més intervenció la Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
8.- RÈGIM INTERN.- a) En aquest punt la Sra. Carme Tàpies informa de la memòria valorada 
redactada pel Sr. Joan d’Arandes, de l’empresa Jarditec, per tal d’efectuar l’enjardinament de la 
zona del Tanatori municipal, donant continuïtat al jardí que hi ha fet a la vora. Que es tracta 
d’aprovar la memòria presentada i no pas d’adjudicar-li aquest servei, que serà realitzat 
directament per l’ajuntament mitjançant els propis treballadors, adquirint-se el material a 
l’empresa Jarditec a canvi de la redacció d’aquesta memòria; pel qual no s’efectuarà cap càrrec per 
la seva redacció. Explica tot seguit el contingut d’aquell enjardinament. 
 
La Sra. Alcaldessa considera que hauria pogut regalar el material a posar-hi. 
 
b) A continuació la regidora, Sra. Tàpies, exposa que seria necessari la convocatòria d’un concurs 
per a la concessió del funcionament del Tanatori municipal. 
 
El regidor Sr. Francesc Revuelta respon que caldrà estudiar aquesta proposta presentada. 
 
9.- 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-dues 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.  
 

 
 
 

 


