A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-tres de desembre de l’any
dos mil onze, 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: Ramon Farnell i Barqué i José M. Granados i Cabestany. A indicació de la Sra.
Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors,
Joan Salvia Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. Excusa la seva assistència el regidor, Sr. Carles
Esquerda i Serrano. Tots ells assistits de la 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 9-12-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no haventn’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent:
“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. 73/11.- Comunitat de veïns de la Pl. Major, núm. 11: Llicència urbanística per a
l’arranjament del clavegueram interior de l’edifici plurifamiliar ubicat a la Pl. Major, núm. 11.
- Núm. 74/11.- Concepció Garcia Bach, en nom de Pastó-Garcia: Llicència urbanística per reparar
el tancament practicable de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 39.
- Núm. 75/11.- Ramon Farnell Teixidó: Llicència urbanística per a l’arranjament de la claveguera
malmesa de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 15.
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’ICIO que corresponguin i la seva forma de
liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions, pel qual la Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta
proposta que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 34.693,24 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-12-2011, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 22-12-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 34.693,24 €, 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.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada
per unanimitat.
4.- PADRÓ MODIFICACIONS IBI URBANA - EXERCICIS 2008-2009-2010 I 2011.- A
continuació es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que s’han confeccionat els padrons corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI
Urbana, del anys 2008, 2009, 2010 i 1r. 2n. i 3r. trimestres de l’any 2011, notificades pel Centre de
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Lleida, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, dels anys
2008, 2009, 2010 i 1r., 2n., i 3r. trimestres de l’any 2011, els quals importen les quantitats
següents:
- ANY 2008
Altes--------------------------------------------1534,08
Total 2008 -------------------------------------1534.08
- ANY 2009
Altes--------------------------------------------- 977.69
Baixes---------------------------------------------47,72
Total 2009 ------------------------------------ 823.53
- ANY 2010
Altes------------------------------------------- 3.132,32
Total 2010 ------------------------------------ 3.132,32
- ANY 2011, 1r-2n-3r trimestres:
Altes----------------------------------------- 31.704,39
Baixes--------------------------------------342,84
Total 2011 --------------------------------- 31.361,55
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.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta quedant aprovada per
unanimitat.
5.- PADRÓ DE MODIFICACIÓ IAE, 2N TRIMESTRE DE 2011.- Tot seguit es dóna compte de
la proposta següent que diu:
“Atès que s’ha detectat una errada en les modificacions aprovades en referència a les altes
realitzades durant el segon trimestre de l’any 2011, les quals han provocat la modificació del padró
inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2011,
i
Atès que per tal de rectificar aquesta errada cal modificar els imports de les altes i per tant es
necessària l’aprovació prèvia d’aquesta rectificació,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la rectificació del padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes realitzades durant el segon trimestre de
l’exercici 2011, les quals importen una quantitat de:
Altes--------------------------------104,85
Quota municipal: 83,23
Quota provincial: 21,62
TOTAL ---------------------------104,85
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 intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 2N.
SEMESTRE DEL 2011.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries del 2n. semestre de
l’exercici 2011, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel
cobrament en voluntària, 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
recollida d’escombraries del 2r. semestre de l’exercici 2011.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.- CANVI NOM NÍNXOLS.- En aquest punt es llegeix la proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 15-12-2011, per la Sra. Isabel Carretero Luque, en
sol·licitud de canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 346, i
Comprovada la documentació presentada que justifica 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 el canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 346, fins ara a nom de la Sra. Isabel
Carretero Luque, i en endavant a nom de la Sra. Soledad Clota i Martí.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a les interessades, amb inclusió dels
recursos pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a votació la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
8.- DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL.- Acte seguit la Sra.
Alcaldessa llegeix la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, diu el següent:
“Atès que per resolució de l’alcaldia de data 3 de març de 2010 es va sol·licitar al Consell
Comarcal del Pla d’Urgell la inclusió dins del Pla de camins comarcal de la pavimentació del camí
de Bellvís, en el tram que va des del terme de Bellvís fins al camí de servei del canal auxiliar, i

Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell té atribuïda al PUOSC-2012 una subvenció per a
l’actuació titulada “Pla de camins”, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent
acord:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell la gestió de l’execució de l’obra titulada
“Pavimentació del camí de Bellvís, en el tram que va des del terme de Bellvís fins al camí de
servei del canal auxiliar”, del terme municipal del Palau d’Anglesola, obra inclosa dins del Pla de
camins comarcal.
Segon.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com de la seva posada en servei.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i
efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat i acte seguit, se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per
unanimitat.
9.- INCREMENT PLACES TAXI.- La proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, és la
que, copiada, diu:
“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Timoneda i Ortet en relació a la possibilitat
d’incrementar el nombre de places de la llicència núm. 1 d’autotaxi per al transport urbà al Palau
d’Anglesola, de la qual l’esmentat senyor n’és l’adjudicatari, i
Un cop estudiada i valorada aquesta petició, es creu oportú i necessari acceptar la proposta
d’increment per tal d’atendre més satisfactòriament les necessitats del servei.
Per l’exposat, proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar aprovar l’increment d’una plaça de la llicència d’autotaxi núm. 1 per al transport
urbà al Palau d’Anglesola, adjudicada al Sr. Albert Timoneda i Ortet, passant aquesta llicència de
set places a vuit places.
Segon.- Sol·licitar al Servei Territorial de la Direcció General de Ports i Transports l’emissió del
corresponent informe.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Al no haver intervencions en el debat es procedeix a la votació de la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS
MUNICIPALS.- A continuació es procedeix a la lectura de la següent proposta que, copiada, diu:
“Atès que aquest Ajuntament té contractades dues empreses externalitzades que realitzen el servei
de manteniment dels ascensors de la Casa de la Vila i del Local Sociocultural, i
Atès que aquest manteniment no contempla les reparacions i/o substitucions de peces que s’hagin
de reparar a causa del desgast provocat per l’ús normal, i
Atès que aquest Ajuntament creu oportú i necessari unificar aquest servei de manteniment dels
ascensors en un únic contracte i amb una sola empresa, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de
conformitat amb el que disposa 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.- Contractar i adjudicar a l’empresa Marvi Ascensores SL, el contracte de serveis titulat
“Manteniment ascensors edificis municipals”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un
contracte menor de serveis, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 1.080 euros, més 194,40 euros, corresponents al 18%
d’IVA.

Aquest contracte inclou el manteniment ordinari així com també les reparacions que siguin
necessàries.
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2012 i serà
renovable automàticament per períodes anuals si no és denunciat per alguna de les parts.
Segon.- Procedir a la resolució del contracte de manteniment de l’ascensor de la casa de la Vila
amb l’empresa Schindler SA.
Tercer.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Com que no hi ha intervencions, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
11.- ADEQUACIÓ ENTRADA MAGATZEM MUNICIPAL .- La següent proposta de
l’Alcaldessa, copiada, diu:
“Atès que aquest Ajuntament ha vist necessari l’arranjament i adequació de l’entrada al magatzem
municipal ubicat al polígon industrial SAU-3, adequació consistent en rebaixar el terreny i
emplenar-lo amb terres adequades, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la tramitació d’un contracte d’obres menor, i
De conformitat amb els articles 6, 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 Garrofé Roca SA, el contracte de l’obra titulada “Adequació
entrada magatzem municipal”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor
d’obres, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 5.595,80 euros, més 1.007,24 euros, corresponents al
18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 620,00,1,
titulada “Adequació entrada magatzem municipal” del pressupost de despeses de l’exercici 2011.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per unanimitat.
12.- ADJUDICACIÓ OBRA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DELS CARRERS
CANAL I SANT JOSEP”.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest
punt i que és la següent:

“Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra titulada “Renovació de la
xarxa de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep”, i
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 93, 94 i 153 a 162
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i 273 a 281 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del contracte,
i
Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes presentades, i
Tenint en compte la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que
l’oferta corresponent a l’empresa Garrofé SAU, que proposa un preu de 159.135,44 euros, IVA
exclòs, que inclou les millores relacionades en la proposta presentada és la més adequada a
l’interès públic,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Garrofé SAU el contracte per a l’execució de l’obra titulada
“Renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep” pel preu de 159.135,44 euros.
IVA exclòs i que inclou les millores relacionades en la proposta presentada.

Segon.- Requerir a l’empresa proposada com adjudicatària per tal que aporti la documentació
indicada a l’article 135.4 de la Llei 30/2007 i dipositi la garantia definitiva equivalent al 5% del
preu d’adjudicació.
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè el proper dia 13 de gener a les 13:00h.
comparegui davant l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 611,10,1 del pressupost de l’exercici
2011.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de candidats que han pres
part en la licitació, i disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al
Perfil del Contractant i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Sisè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
No hi ha intervencions al debat i es procedeix a la votació de la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
13.- INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- En aquest punt es presentes les propostes corresponents a
dues sol·licituds, que són:
a) Subvenció a l’Associació donants de sang.- Atesa la sol·licitud presentada per l’Associació de
donants de sang del Pla d’Urgell, la Junta de govern, per unanimitat, acorda concedir l’ajuda
demanada, d’un import de 86 E., en concepte de col·laboració pels entrepans que es lliuren als
donants.
b) Jornada del Patrimoni de la memòria històrica.- Atès que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell
Mascançà ha proposat a aquest Ajuntament l’organització d’unes jornades titulades “El Patrimoni
de la memòria històrica. Recull, recuperació i recerca a les Garrigues i al Pla d’Urgell” per tal de
reflexionar sobre la importància de la memòria històrica i a més, exposar els treballs realitzats fins
ara a les dues comarques, i
Atès que una d’aquestes jornades està previst celebrar-la a la nostra població, concretament el
dia 28 de gener de 2012,
És pel qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la celebració de la jornada titulada “El Patrimoni de la memòria històrica.
Recull, recuperació i recerca a les Garrigues i al Pla d’Urgell”.
Segon.- Autoritzar l’ús d’un espai municipal per tal de poder celebrar l’esmentada jornada.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de govern de l’Ajuntament acordarà el que cregui més convenient.
14.-PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze 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.

