A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia dos d’octubre de l’any dos mil
vuit, 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, Francesc Revuelta i Hernando, 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.
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 18-09-2008, 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 local 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. 111/08.- Alternativa Energètica 3000 SL: Llicència urbanística per a obrir una rasa
per evacuar l’energia elèctrica produïda per una instal·lació solar fotovoltaica projectada a les
parcel·les 20 i 78 dels polígons 9 i 8 respectivament.
- Núm. 118/08.- Ramon Torné i Piñol: Llicència urbanística per a canviar uns 40 m2 de
rajoles i repassar l’arrebossat de les parets del terrat de l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal
núm. 11.
- Núm. 119/08.- Joan Pablo Frascaroli: Llicència urbanística per a obrir una portalada de 3’5
metres d’amplada a la part posterior de l’habitatge ubicat al C. Balmes núm. 4.
- Núm. 120/08.- Josep Buñales i Buñales: Llicència urbanística per a canviar el terra de
l’habitatge i cobrir la terrassa tipus pèrgola i canviar-li el terra, ubicat al C. Orient núm. 9.
- Núm. 121/08.- Josep M. Serrano i Caselles : Llicència urbanística per a repassar la teulada
de la granja ubicada al polígon 9 parcel·la 48, malmesa per la tempesta de pedra de data 1709-2007.
- Núm. 122/08.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a obrir una
rasa per a subministrar gas natural canalitzat a nous clients al C. La Sínia núm. 19.
- Núm. 123/08.- Josep Llobera i Solé: Llicència urbanística per a reforçar les bigues de
formigó que estan en mal estat i condicionar l’arrebossat de l’habitatge ubicat al C. Sant
Josep núm. 11.
- Núm. 124/08.- Eduard March i García: Llicència urbanística per a enderrocar una paret del
jardí i construir les mitgeres amb la propietat veïna a l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc núm.
5 A.

- Núm. 126/08.- Josep Albareda i Farnell: Llicència urbanística per a treure la banyera i
posar-hi un plat de dutxa i canviar tots els sanitaris i les rajoles del lavabo de l’habitatge
ubicat al C. Colon núm. 16.
- Núm. 127/08.- Ramon Tribó i Dalmau: Llicència urbanística per a pavimentar les casetes
dels vedells situades a la Partida del Vedat, polígon 5 parcel·la 40.
Segon.- Notificar aquest acord als interessat, 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.”
Declarat obert el debat la Sra. Alcaldessa manifesta que, atès el temps transcorregut, caldria
acordar-se un termini per a l’aplicació de l’exempció de l’ICO de les obres que fan referència als
danys produïts per la pedregada de l’any 2007, pel qual, la Junta de govern, acorda que la data
límit sigui el 31 de desembre del 2008.
Segueix la Sra. Alcaldessa fent referència, ara, a la llicència núm. 111/08, d’Alternativa
Energètica 3000 SL, en la que, diu, que hi ha algun contrasentit de superfícies entre el projecte
presentat i l’informe emès pel tècnic, i també comenta que caldria que els serveis tècnics
concretessin l’afectació de la rasa a la propietat veïna als efectes de sol·licitud de l’autorització
que esmenten. Que caldrà requerir l’actualització de l’import de l’obra a executar perquè no
s’ajusta a la realitat.
Que també creu convenient, per a totes les obres d’aquest tipus, consultar la possibilitat de
responsabilitzar subsidiàriament al propietari de la finca, per si, algun dia, calgués efectuar
actuacions en els camins on s’autoritzen les línies elèctriques i l’empresa hagués desaparegut.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents,
menys en la corresponent a la llicència núm. 111/08 d’Alternativa Energètica 3000 SL, que
queda pendent fins que s’adeqüi al que la Junta ha exposat en el punt anterior.
3.- 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 presentats en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-09-2008.
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 01-10-08, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 76.583,99 €, 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 ni ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta que es presenta i
que queda aprovada per unanimitat de tots els assistents.
4.- DEVOLUCIÓ INGRESSOS IAE-2007, 3R. TRIMESTRE.lectura a la següent proposta que diu:

A continuació es dóna

“Atès l’expedient de liquidació iniciat per la devolució d’ingressos indeguts a favor de
l’empresa Construcciones Vera-Raez SL, per error de duplicitat en la liquidació del rebut
corresponent a l’IAE de l’exercici 2007 (altes del 3r. trimestre).
Atès que per tal de procedir a la devolució dels ingressos indeguts, és necessària la seva
aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la liquidació que importa 186,03 €. emesa per la devolució d’ingressos
indeguts del rebut del 3r. trimestre de l’IAE-2007, per haver estat liquidat dues vegades, a
nom de l’empresa Construcciones Vera Raez Sl.
Segon.- Notificar aquest acord personalment a l’afectat per aquesta liquidació, informant-lo
que disposa d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi
haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu, i es procedirà a l’abonament d’aquell import.
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 que s’ha
presentat, quedant aprovada per acord unànime de tots els assistents.
5.- PRORRATEIG IVTM, 2N. TRIMESTRE 2008.- Acte seguit s’informa de la proposta que
es presenta en aquest punt i que, copiada, diu el següent:
“Ateses les modificacions efectuades al Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, corresponents a l’exercici 2008, per altes i baixes del 2n. trimestre, 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 2008, per altes i baixes del 2n. trimestre i que són les
següents:
ALTES ---------------- 100,72 €
BAIXES--------------- 372,82 €
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 la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat de tots els regidors assistents.
6.- PADRÓ EXACCIONS MUNICIPALS 2008: BAIXES.- A continuació la Sra. Alcaldessa
dóna lectura a la proposta que diu:
“Atès el padró de baixes que s’ha emès per tal de corregir errades detectades en el Padró de
les Exaccions municipals, corresponents a l’exercici 2008, aprovat per acord del Ple de
l’Ajuntament, de data 27-03-08,
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 les Exaccions municipals, corresponents a l’exercici
2008, que són les següents:

 Escombraries.................................... 28,45 €
 Cementiri ...........................................4,81 €
 Clavegueram .................................... 28,99 €
 Guals................................................ 18,03 €
TOTAL BAIXES.... .............................. 80,28 €
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.”
Com que no hi ha intervencions al debat, se sotmet a votació, la proposta llegida, que queda
aprovada, per unanimitat.
7.- COMPTE RECAPTACIÓ EXACCIONS MUNICIPALS, EXERCICI 2008.- En aquest
punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada literalment, diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de les Exaccions Municipal, de l’exercici 2008,
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 les
Exaccions Municipal, de l’exercici 2008,
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta,
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors que formen la Junta de govern.
8.- CONTRACTACIÓ SERVEI RECERCA FUITES XARXA GENERAL AIGUA
POTABLE.- S’obre aquest punt amb la lectura de la següent proposta de l’alcaldia:
“Atès que s’ha detectat que s’estan produint diverses fuites a la xarxa general d’aigua
potable, la qual cosa implica un increment considerable en la despesa d’aigua així com també
el fet que se’n malmeti,
Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del servei titulat “Recerca fuites
xarxa general aigua potable al municipi del Palau d’Anglesola”, i
Atès el pressupost presentat a sol·licitud 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.- Contractar el servei titulat “Recerca fuites xarxa general aigua potable al municipi
del Palau d’Anglesola” pel sistema de procediment negociat sense publicació i mitjançant un
contracte menor.
Segon.- Adjudicar el servei titulat “Recerca fuites xarxa general aigua potable al municipi del
Palau d’Anglesola” a l’empresa SOREA, pel preu de 560,00 € més 89,60 € 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 de govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat amb una explicació de la Sra. Alcaldessa que versa sobre la necessitat d’efectuar
aquest estudi per tal de fer front a la despesa que comporten les fuites de la xarxa d’aigua.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) En primer lloc s’informa que la Direcció de l’IES La
Serra ha presentat un model de Conveni de col·laboració per al Projecte “Escola-empresa de
l’Aula Oberta” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria
del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular, amb el qual es facilita la
integració escolar, social i laboral de determinats alumnes, mitjançant la realització d’activitats
formatives en instal·lacions exteriors a l’Institut, que no són de tipus laboral ni professional, i en
un període no superior al 40 % de l’horari escolar setmanal el qual contempla la possibilitat que
nois i noies del municipi del Palau puguin accedir a aquests programes.
El regidor Sr. Francesc Carrillo i la regidora, Sra. Montse Meseguer amplien el tema exposat,
l’un per haver rebut l’explicació directament del Director de l’Institut, i l’altra per coneixement
del tema per la seva professió, del qual tots en queden assabentat i acorden recolzar i adherir-se
al Conveni exposat, que caldrà signar entre el Departament d’Educació i aquest Ajuntament.
b) A continuació la Sra. Alcaldessa informa que aquesta setmana ha rebut la inspecció per a
determinar l’execució de la instal·lació de les noves línies telefòniques per a les quals, el passat
mes de setembre de 2007, es va demanar una subvenció al Departament d’Agricultura, que varen
concedir per un import de 1.861’07 euros. Que amb la inspecció s’ha requerit una sèrie de
documentació que no pot aportar-se pel fet que demanen la presentació de la factura pagada del
servei executat, que sigui anterior al 30 de setembre de 2008; i explica que l’ajuntament, al seu
moment, va creure convenient de liquidar aquest servei mitjançant un renting i que és per això
que no es disposa de factura de l’import total pagada, sinó que mensualment es van liquidant els
rebuts del contracte del renting. Que per tal que l’ajuntament pugui acollir-se a altres
subvencions d’aquell Departament, es recomana renunciar a la subvenció concedida.
La Junta de govern, un cop valorada l’exposició feta per la Sra. Alcaldessa, acorda per
unanimitat, renunciar a la subvenció concedida pel Departament d’Agricultura, d’un import de
1.861’07 euros, amb destinació a la instal·lació de les noves línies telefòniques de la Casa de la
Vila.
c) Tot seguit, el regidor d’Urbanisme, Sr. Francesc Revuelta, informa que caldria iniciar-se el
corresponent expedient per a la contractació de l’obra dels Serveis al cementiri municipal, per tal
que, d’acord amb el que han convingut els membres de l’equip de govern, puguin estar executats
aquesta propera festa de Tots Sants. Per l’exposat s’acorda ordenar l’inici de l’expedient
esmentat.
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
trenta 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.

