
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-dues hores, del dia vint-i-set d’agost 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, Carme Tàpies i Llobera, 
els següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, i Montserrat Meseguer i Muñoz. A indicació de 
la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteix també el 
regidor Emili Pastó i Garcia. No hi assisteixen els regidors Sr. Francesc Revuelta i Hernando i Sr. 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.-  Declarada oberta la 
sessió per la Presidència, aquesta informa que ha fet posat l’aprovació en plural, perquè a més de 
l’acta de la sessió anterior, vol aprovar-ne una altra que, al seu dia, no varen aprovar, i pregunta a 
la secretària si té aquesta acta, i respon que no, que ella no va entendre que l’havia de buscar sinó 
que, al comunicar-li només que el títol havia de ser en plural, va considerar que la Sra. Alcaldessa 
la tenia controlada. La Sra. Alcaldessa manifesta que al dir-li que hi havia una acta per aprovar, la 
secretària va comentar-li que això no es podia fer. La secretària respon que sí, però que d’aquest 
comentari del procediment n’havien parlat amb anterioritat i no aquest dia, i repeteix que no va 
entendre que era ella qui havia de buscar l’acta.   
La Sra. Alcaldessa vol que consti que n’hi ha una per aprovar i que la vol aprovar. I tenint en 
compte aquest malentès, diu que avui només aproven l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, de data 6-8-2009, amb la rectificació que demana que hi consti que després adjuntaran la 
transcripció literal.  
 
2.-  RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa procedeix a 
donar lectura a la següent proposta de ratificació: 
 
“Se sotmet a la consideració de la Junta de Govern el Decret de l’alcaldia, de data 26 d’agost de 
2009, el qual diu el següent: 

 
“DECRET DE L’ALCALDIA.- Atès que l’equip de govern ens hem assabentat, pel servei 
tècnic del Consell Comarcal, que la Direcció General de Carreteres ha sotmès l’acord per 
l’aprovació tècnica de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de l’obra “Millora 
general Variant de Miralcamp a la carretera L-200 entre el PK 2+300 i la connexió amb les 
carreteres N-IIa i A-2. Tram Miralcamp – Mollerussa - Fondarella”. 
Atès que, tot i que dita variant no transcorre pel nostre terme municipal, ens considerem 
afectats per les repercussions que motivarà la construcció del futur traçat per enllaçar la 
variant amb Bellcaire i/o Balaguer. 
Atès que, també ens considerem afectats com a municipi que formem part de les Terres de 
Ponent, on consta ja definida aquesta variant i, res té a veure amb la que ara proposa la 
Direcció General de Carreteres. 
Atès que el servei tècnic del Consell Comarcal, serveis als que el nostre municipi hi està 
adherit, ha realitzat un informe envers l’esmentada variant i el nostre tècnic municipal el Sr. 
Xavier Gelonch, avui dia 14 d’agost, ens ha fet entrega de l’informe que ens afecta al nostre 
municipi, 
És per tot el qual DECRETO: 
 
Primer.- Presentar al·legació a l’acord de l’aprovació de l’estudi informatiu i de l’estudi 
d’impacte ambiental de l’obra “Millora general Variant de Miralcamp a la carretera L-200 



entre el PK 2+300 i la connexió amb les carreteres N-IIa i A-2. Tram Miralcamp – 
Mollerussa - Fondarella”, adjuntar-li l’informe tècnic emès pel nostre tècnic municipal. 
Segon.- Que es ratifiqui el present Decret en la propera Junta de Govern i en el Ple 
municipal.” 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

La Sra. Alcaldessa, declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la ratificació 
presentada quedant aprovada per unanimitat. 
 
3.-  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 emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 73/09.- Frigorífics Catalunya de Palau SL: Llicència urbanística per a la reforma 
de la coberta del magatzem ubicat al camí de Palau al Poal. 
- Núm. 76/09.- Rosa Torra Porta: Llicència urbanística per a la pavimentació del garatge 
de l’habitatge ubicat al C. Sant Antoni,  núm. 10. 
- Núm. 77/09.- Joan Teixidó Valls: Llicència urbanística per a la reforma de la façana, 
tapiar la porta d’accés al garatge i pavimentar el garatge de  l’habitatge ubicat al C. 
Gaudi, núm. 30. 
- Núm. 78/09.-  Mercè Trilla Nabau: Llicència urbanística per a la reforma interior de 
local existent destinat a perruqueria i augment de la superfície del mateix,  ubicat a la Pl. 
Major, núm. 9. 
- Núm. 79/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a obrir una 
rasa al c/ Baladruga, núm. 3 
- Núm. 80/09.- Simó Farnell SL: Llicència urbanística per a la reforma de la coberta de la 
nau ja existent, ubicada al C. Urgell,  núm. 32. 

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 cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a votació la proposta 
presentada, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.-  En aquest punt es llegeix la proposta presentada, la qual 
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 16.136,48 € presentats en aquest Ajuntament 
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 
06-08-2009, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, 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 26-08-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 16.136,48 €, 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.” 

 
Com que no hi ha intervencions en el debat obert, es procedeix a la votació, quedant aprovada per 
unanimitat la proposta presentada. 
 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-09: PRORRATEIG 2N. TRIMESTRE.- Es procedeix a 
continuació, a donar lectura a la següent proposta que diu: 

 
“Ateses les modificacions corresponents al 2n. trimestre del 2009,  que afecten al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009, per baixes definitives i 
modificacions 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 baixes i modificacions que afecten al Padró de l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009,  corresponents al 2n. trimestre, les quals ascendeixen 
a un total de 781,85 €. 
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.” 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a 
votació l’anterior proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ TAXES 2009.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que 
es presenta i que, copiada, diu el següent: 

 
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de les Taxes i Preus Públics (clavegueram, 
conservació de cementiri i guals), de l’exercici 2009, 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 dels Padrons de 
les Taxes i Preus Públics (clavegueram, conservació de cementiri i guals), 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, pel qual sotmet a votació la proposta presentada, la qual 
queda aprovada per unanimitat. 
 



7.- FIRAIRES FESTA MAJOR AGOST 2009.- Es procedeix a continuació, a la lectura de la 
següent proposta que diu: 

 
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten 
autorització per a instal·lar les seves atraccions, durant la propera festa major que tindrà lloc els  
dies 28, 29, 30 i 31 d’agost, de la que ha resultat el següent: 

1) Sol·licituds amb documentació presentada correctament: 
- M. Mercedes Marin Marin 
- M. Teresa Rado Marino 
- Juan Antonio Perez Arenas 

2) Sol·licituds amb documentació incorrecta o incompleta: 
- Pilar Rado Marino 
- Carles Baron Coronado. 

Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Autoritzar la instal·lació de les atraccions sol·licitades, per haver presentat la 
documentació correctament, als següents peticionaris: 
- M. Mercedes Marin Marin 
- M. Teresa Rado Marino 
- Juan Antonio Perez Arenas 
Segon.- Deixar sense autorització les sol·licituds en que hi manca o bé no és correcta, la 
documentació presentada, i que correspon als següents peticionaris: 
- Pilar Rado Marino 
- Carles Baron Coronado 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions, procedint-se a la votació de la que en resulta l’aprovació de 
la proposta per unanimitat. 
 
8.- CERTIFICACIÓ D’OBRA “TANATORI MUNICIPAL”.- En aquest punt es dóna lectura a 
la proposta que copiada diu el següent: 

 
“Atesa la certificació d’obra núm. 3 presentada per Eloy Crespo i Fill S.L. en relació a 
l’execució de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, emesa pels 
directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch, Sr. Jordi Capell i David Palou, d’un import de 
19.991’36 E. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
9.- RÈGIM INTERN.- a) En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa els assistents de l’entrevista 
mantinguda amb una empresa instal·ladora de plaques fotovoltaiques, la qual va suggerir la 
possibilitat de realització d’un estudi valorat, per tal de poder estudiar si és d’interès pel municipi 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló poliesportiu. Que per tal de fer 
aquest estudi és necessari lliurar-los un plànol de l’alçat de la coberta, la qual cosa, tots els 
assistents troben conforme i acorden. 
 



b) Tot seguit la Sra. Alcaldessa informa que, en referència a l’obra que, per part de particulars 
s’està executant a l’Av. Pau Casals i C. Jacint Verdaguer, i després d’haver realitzat diversos 
requeriments tant en referència a la grua, daus de formigó, arranjament de vorera i altres, que no 
han estat atesos, s’ha procedit a l’inici d’un expedient d’ordre d’execució, la qual cosa comunica 
per a coneixement de tots. 
 
c) A continuació la Sra. Alcaldessa manifesta que els regidors de CIU i d’AUP, han acordat fer un 
acord i pacte que, tot seguit llegeix, i del qual en lliura una còpia a secretaria per la seva inclusió 
literal a l’acta, el qual copiat, diu el següent: 
 

“El Palau d’Anglesola, a 27 d’agost de 2009, 
Els regidors de l’equip de govern: Carme Tàpies Llobera (AUP), Montserrat Meseguer Muñoz 
(CIU), Francesc Carrillo Bergua (AUP); Francesc Revuelta Hernando (CIU), Emili Pastó 
Garcia (AUP) i Ramon Farnell Barqué (CIU). 
ACORDEN I PACTEN: 
Primer.- Degut, a que la redacció de les acte no reflecteixen la realitat del bon funcionament de 
l’equip de govern, i en el ben entès, que els dos grups municipals, sempre han volgut i desitgen 
la unió i un bon funcionament pel poble, s’acorda i decideix: que en totes les sessions de les 
Juntes de Govern, fins al final de la legislatura, nosaltres els regidors, ja haurem acordat tots els 
punts de l’ordre del dia de la respectiva Junta. Tot i així, qualsevol regidor té dret a emetre un 
vot o un comentari diferent al de la resta, si aquest és el cas, dit comentari es portarà a la junta 
per escrit i el seu contingut  haurà estat ja exposat i consensuat amb la resta dels regidors. 
Segon.- En prova de bona fer, el present acord i pacte, s’inclourà literalment en aquesta Junta 
de Govern, per als seus coneixements i efectes. 
I perquè així consti, signen el present document, per duplicat, els regidors: CARME TÀPIES 
LLOBERA amb DNI: 78060226-C.- MONTSERRAT MESEGUER MUÑOZ amb DNI: 
38547575-N.- FRANCESC CARRILLO BERGUA amb DNI: 40880781-Y.- FRANCESC 
REVUELTA HERNANDO amb DNI: 78066267-N.- EMILI PASTÓ GARCIA amb DNI: 
43773209-C.- RAMON FARNELL BARQUÉ amb DNI: 43737738-H”  
 

Secretaria fa constar que, el present document li ha estat lliurat en aquest mateix acte, amb les 
signatures i rúbriques, que també s’han estampat davant seu, de la Sra. Alcaldessa, Carme Tàpies 
Llobera, i dels regidors Srs. Montse Meseguer Muñoz, Francesc Carrillo Bergua, i Emili Pastó i 
Garcia. No està signat pels regidors Sr. Francesc Revuelta Hernando i Sr. Ramon Farnell Barqué, 
que no han assistit a l’acte.  
 
10.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA.- De conformitat amb el que disposen els articles 100,3 de la 
Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, 47 i 51 del RDL 781/86, de 18 d’abril, i 83 del 
ROF, la Sra. Alcaldessa proposa a la Junta de govern local, la declaració d’urgència i la seva 
inclusió en aquesta mateixa sessió, del punt següent: “Inici  adjudicació enjardinament”. 
Per unanimitat, s’acorda la inclusió relacionada. 
 
11.- INICI ADJUDICACIÓ ENJARDINAMENT.- La Sra. Alcaldessa informa els assistents de 
la necessitat d’iniciar el procediment per a l’adjudicació del servei d’enjardinament de les zones 
del SAU-1 i del polígon industrial SAU-3 que, pel seu caràcter de recent urbanització, no estan 
incloses a l’actual servei. Afegeix que seria convenient i, per tant s’estudiarà, l’enjardinament de 
tota la població en general. S’acorda, per unanimitat, procedir a iniciar l’esmentada actuació. 
 
12.- 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 
trenta minuts. 

 
 
 


