
 
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia vint-i-dos de gener 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 assisteixen també 
els regidors Emili Pastó i Garcia, i Ramon Farnell i Barqué. No hi assisteix el regidor Francesc 
Revuelta i Hernando. 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 8-1-2009, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna 
observació o rectificació a fer i no havent-n’hi cap, s’acorda, per unanimitat, aprovar la sessió 
esmentada. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la  proposta que presenta l’alcaldia 
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 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. 152/08.- Nora Johanna Rosas Dolorier: Llicència urbanística per a la construcció 
d’una piscina a l’habitatge ubicat al C. Balmes, núm. 16. 
- Núm. 156/08.- Joan Viladrosa Miquel: Llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat, ubicat a l’Av. Mon. Josep Pont i Gol, núm. 18 
-Núm. 157/08.- Joan Carles Llimes Rodríguez: Llicència urbanística per a la finalització 
de la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, ubicat al c/ La Baladruga, núm.  3. 
- Núm. 1/09.- Amadeu Serrano Piñol: Llicència urbanística pel tancament de la parcel·la 
ubicada al C. Pompeu Fabra, núm.  7. 
- Núm. 2/09.- Francesc Pinós Crespo: Llicència urbanística pel tal de substituir el 
tancament existent,  per un tancament d’obra, a la parcel·la ubicada a l’Av. Sant Roc, 
núm. 25. 
 

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 se sotmet a votació la proposta presentada  que 
queda aprovada, per unanimitat, dels regidors assistents. 
 



3.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-2.- Aquesta punt s’enretira perquè manca 
documentació a l’expedient. 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent 
proposta que diu: 
 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de 
les factures i obligacions de pagament que importa 41.994,50 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 08-01-2009, 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 20-01-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 41.994,50 €, 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.” 
 

Obert el debat s’enretiren dues de les factures que conté la relació que no s’han trobat 
conformes. La relació a aprovar, un cop descomptades aquelles, importa un total de 41.503,09 E. 
 
Sotmesa a votació la proposta presentada incloent-hi la correcció relacionada, queda aprovada 
per unanimitat de tots els assistents. 

 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ AIGUA POTABLE.- Tot seguit es dóna lectura a la proposta 
que es presenta en aquest punt i que és la següent: 

 
“Ateses les modificacions efectuades al Padró i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa 
pel servei d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2008, en concepte de baixes, 
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 i llistes cobratòries corresponents a la Taxa 
pel servei d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2008, que són les següents: 
BAIXES: 
 Servei d’aigua.....................    277,75 € 
 Cànon..................................   357,36 € 
 IVA.....................................       31,11 € 
TOTAL MODIFICACIONS PER BAIXES.... 666,22 € 
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 al debat que s’ha obert, pel qual se sotmet a votació la proposta 
presentada que queda aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 



6.- AUTORITZACIONS FIRAIRES FESTA MAJOR SANT BLAI 2009.- A continuació la 
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la 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 1,2 i 3 de febrer, de la que ha resultat el següent: 
1) Sol·licituds amb documentació presentada correctament: 
- Alejandro Jeanot 
- Ruben Teixeira Sada 
- Josue de los Santos Augusta 
 
2) Sol·licituds amb documentació incorrecta o incompleta: 
- Argentina Rivera Braga 
- Florentino Rordríguez Dasilva 
- Luís Rodríguez Raul 
- M. Luz Pereira Do Santos 
- Luz Divina de la Resurrección 
- Enriqueta Molina Sevilla 
 
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: 
- Alejandro Jeanot 
- Ruben Teixeira Sada 
- Josue de los Santos Augusta 
Segon.- Autoritzar la instal·lació de les atraccions sol·licitades, en les quals hi manca només 
l’aportació del document d’alta a l’IAE, als següents peticionaris: 
- M. Luz Pereira Do Santos 
- Enriqueta Molina Sevilla 
Tercer.- Deixar sense autorització les sol·licituds en que hi manca o bé no és correcta, la 
documentació presentada, i que correspon als següents peticionaris: 
- Argentina Rivera Braga 
- Florentino Rordriguez Dasilva 
- Luís Rodríguez Raul 
- Luz Divina de la Resurrección 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat s’explica que s’ha considerat que dos dels peticionaris, als quals només manca 
justificar l’alta a l’IAE, se’ls accepta pel fet que, l’esmentat punt, no suposa cap responsabilitat a 
l’ajuntament. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat. 
 
7.- CERTIFICACIÓ NÚM. 8 OBRA “LOCAL SOCIOCULTURAL”.- En aquest punt 
s’enretira la proposta per considerar necessari, abans de l’aprovació, parlar amb el director de 
l’obra. 
 
8.- APROVACIÓ PROJECTE “MILLORA ENTORN I SEGURETAT VIAL PLAÇA DE 
LA GENERALITAT”- A continuació es dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 
 



“Atès  el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea un Fons Estatal 
d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i 
l’ocupació i s’aproven els crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, i 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 29-12-08 va aprovar la inclusió en el 
programa del FEIL de l’obra titulada “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça 
Generalitat”, i 
Atès el projecte redactat per a l’execució de l’obra anteriorment esmentada, redactat pels  
tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, és per tot el 
qual es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la 
Plaça Generalitat”, amb un pressupost d’execució per contracta de cent trenta-quatre mil 
cent noranta-un euros amb cinquanta-tres cèntims (134.191,53 €), per tramitació d’urgència 
conforme al previst a l’art. 50 de la LPA implicant la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat. 
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 15 dies donat el caràcter d’urgència de l’expedient, mitjançant Edictes que 
s’inseriran al BOP i Tauler Municipal, durant el qual podran els interessats examinar-lo i 
formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients. 
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar 
d’ulterior resolució. 
No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.- APROVACIÓ ANNEX  “PROJECTE ELÈCTRIC MITJA TENSIÓ SUBESTACIÓ 
MOLLERUSSA-SAU-3”.- La proposta presentada s’enretira per consultar amb el regidor 
d’urbanisme, i tècnics si cal, els dubtes que han sorgit en relació a l’Annex que es presenta. 
 
10.- CONTRACTACIÓ OBRA “SUBMINISTRAMENT LLUM LOCAL 
SOCIOCULTURAL”.- En aquest punt es llegeix la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa 
que diu el següent: 
 

“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació de l’obra titulada 
“Subministrament llum Local Sociocultural” i 
Atesos els informes emesos pel tècnic del Consell Comarcal, Sr. David Palou, i per 
secretaria-intervenció, i 
Tenint en compte els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i  
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Executar l’obra titulada “Subministrament llum Local Sociocultural“, mitjançant un 
contracte menor. 
Segon.- Contractar i adjudicar l’obra titulada “Subministrament llum Local Sociocultural”  a 
l’empresa Muntatges Safel SL, per considerar-se el pressupost més interessant, en conjunt, 
per l’Ajuntament, pel preu de catorze mil quatre-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-
cèntims,  més dos mil tres-cents deu euros amb vuitanta cèntims en concepte d’IVA.  
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 



No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 
 
Com que no hi ha cap intervenció se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per acord 
unànime de tots els regidors assistents. 
 
11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.- En aquest punt i 
ateses les instàncies presentades arran de la informació efectuada per l’ajuntament, i estudiades 
cadascuna de les instàncies presentades i tenint en compte el perfil que s’ha cregut més 
convenient per al desenvolupament de les tasques demanades, la Junta de govern, per unanimitat, 
acorda el següent: 
 

1) La jubilació a fi del mes de gener del 2009, del treballador Sr. Jaume Escudero i Sánchez, 
de comú acord entre ambdues parts, i per tenir acomplerts 64 anys i 35 de cotització a la 
Seguretat social. 

2) La contractació, en data 1 de febrer de 2009, del Sr. Pere Sarret i Plens, com a rellevista 
del Sr. Jaume Escudero i Sànchez, mitjançant un contracte laboral d’un any de durada. 

3) Contractar amb caràcter urgent i mitjançant un contracte laboral, el Sr. Raül Abad i Solà 
per a desenvolupar tasques diverses de peó  

 
b) DOCUMENT FECSA.- Se sotmet a la consideració de la Junta de govern, el document de 
“Cessió d’instal·lacions, ús de terreny, cessió projecte i permisos i constitució de servitud 
d’energia elèctrica, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica SLU”, corresponent al Polígon 
Industrial SAU-3 del Palau d’Anglesola, del qual és promotor aquest Ajuntament, i que, aquesta 
empresa, ha presentat als efectes de la seva signatura per part de l’alcaldia en nom i representació 
de l’ajuntament. La Junta de govern el troba correcte i conforme, acordant-se la seva signatura i 
posterior tramesa a Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
 
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-una 
hores. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Relació de llicències sol·licitades:

