A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia cinc de desembre
de l’any dos mil catorze, 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, Carles Esquerda i Serrano 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. 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 21-11-2014, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no
havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda
aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les propostes que presenta la Sra.
Alcaldessa i que, copiades, són les següents:
a) “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. 98/14.- Enric Gonzalo Luque: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per arreglar
pèrdua d’aigua de la canonada de l’escomesa d’aigua de l’habitatge ubicat al C. Pompeu Fabra,
8C.
- Núm. 100/14.- Teresa Piqué Xandré: Llicència urbanística per a realitzar un repàs de les teules
trencades i aixecar una part de la tanca lateral de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 4.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de
liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) “Atès l’expedient núm. 6/2014 instat pel Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, en sol·licitud de llicència
urbanística en sòl no urbanitzable, per a la construcció de dues naus per a la implantació d’una
explotació porcina a la parcel.la 1 del polígon 8 del terme municipal del Palau d’Anglesola, i
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del
projecte i expedient instat,
Tenint en compte el que disposen fonamentalment els articles 49 i 50 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i els articles 61 i
62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat pel Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, en
sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la construcció de dues naus per a la
implantació d’una explotació porcina a la parcel.la 1 del polígon 8 del terme municipal del Palau
d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes en els informes esmestats.

Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
per tal que s’emeti l’informe previ, d’acord amb allò que disposa l’art. 50.1 de la TRLUC.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmeten a votació les propostes presentades, i queden aprovades
per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta
que 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 14.522,75 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 21-11-2014, 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 04-12-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 14.522,75 €, 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 i, tot seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ AIGUA POTABLE-2013.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna
lectura a següent proposta:
“Ateses les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel
servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2012 i 2013, en concepte de modificacions i
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 la modificació del punt 5 de la Junta de Govern de data 20-6-2014,
“Modificació Padró Servei d’Aigua Potable – exercici 2013” que conté errors de càlcul i les
corresponents a baixes produïdes del 2012 i 2013, següents. :
ALTES- 2013
Quota manteniment
973,80 €
Iva manteniment
204,31 €
Servei d’aigua
1.928,36 €
Iva servei aigua
192,86 €
Cànon
8.344,35 €
Iva cànon
834,53 €
TOTAL ALTES 2013
12.478,21 €
BAIXES - 2012
Quota manteniment
Iva manteniment
Servei d’aigua
Iva servei aigua
Cànon
Iva cànon
TOTAL BAIXES. 2012

0,00 €
-0,49 €
1,69 €
0,10 €
0,00 €
-0,46 €
0,84 €

BAIXES -2013
Quota manteniment
Iva manteniment
Servei d’aigua
Iva servei aigua
Cànon
Iva Cànon
TOTAL BAIXES 2013

973,80 €
204,31 €
3.434,10 €
343,46 €
27.325,84 €
2.732,57 €
35.014,08 €

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 intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ TAXES I PREUS PÚBLICS - EXERCICI 2014.- Acte seguit
es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2014, 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 de l’exercici 2014.
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 intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ TAXA SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI – 1R.
SEMESTRE 2014.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta que diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
corresponent al primer semestre de l’exercici 2014, 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 la taxa
pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al primer semestre de l’exercici 2014,
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.”
No hi ha intervencions i, tot seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES - ANY 2014.- En aquest punt es dóna lectura a la
proposta que diu el següent:

“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en
l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2014, i l’import total de les despeses fiscals
suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent compensació
econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives, i
d’acord amb el que disposa l’art. 9.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les
cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any
2014, i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes
d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que ha quedat aprovada per
unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ”MANTENIMENT PREVENTIU ESTACIÓ
DEPURADORA SAU-3”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta
que, copiada, és la següent:
“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una
empresa que realitzi el manteniment preventiu de l’estació depuradora ubicada al polígon
industrial SAU-3, i
Atès que aquest Ajuntament té contractat l’esmentat servei i que aquell contracte finalitza el
proper 31-12-14, i
Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment de l’estació depuradora ubicada al
polígon industrial SAU-3, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa AQUATREAT XXI, SL, a sol·licitud d’aquest
Ajuntament pel que fa al contracte de manteniment de l’esmentada depuradora, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat
amb el que disposa el TR de la Llei 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 AQUATREAT XXI, SL el contracte titulat
“Manteniment preventiu estació depuradora SAU-3”, per un import de 927,00€/any, més 194,67€
en concepte d’IVA, amb un import total de 1.121,67€, d’acord amb el pressupost ofertat,
mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2015.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació la proposta presentada i
queda aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “PRESTACIÓ SERVEIS DE CONSULTORIA I
ASSISTÈNCIA JURÍDICA”.- Acte seguit es dóna lectura a la següent proposta que diu:
“Atès que aquest Ajuntament té contractat el servei d’un gabinet d’advocats especialitzat en
l’assessorament jurídic i de consultoria, complert i solvent en totes les àrees d’actuació que es
puguin necessitar, no tan sols en l’àmbit estrictament administratiu sinó en qualsevol altra branca

del dret, des de la defensa en l’àmbit penal fins a la creació, manteniment i dissolució d’empreses
municipals, i,
Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-14, i
Atès que cal donar continuïtat al contracte de serveis esmentat, i
Atesa la proposta presentada pel Despatx Simeó Miquel Advocats Associats a sol·licitud d’aquest
Ajuntament, pel que fa a la realització del servei “Prestació serveis de consultoria i assistència
jurídica”, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de
conformitat amb el que disposa el TR de la Llei 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 Simeó Miquel Advocats Associats el contracte titulat
“Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, d’acord amb la seva proposta presentada,
mitjançant un contracte menor de serveis, per raó de la quantia.
Aquest contracte tindrà una durada d’un any i entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta
proposta presentada i queda aprovada per unanimitat.
10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “INSTAL·LACIÓ
TANCA CAMP D’ESPORTS”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de la
proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari instal·lar una tanca perimetral al
camp d’esports per tal de delimitar l’espai, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei 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 CERCO LLEIDA SL, el contracte de l’obra titulada
“Instal·lació tanca camp d’esports”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte
menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 4.747,95 euros, més 997,07 euros, corresponents al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual es procedeix a sotmetre a votació aquesta proposta
presentada, la qual queda aprovada per unanimitat.
11.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “ADEQUACIÓ ENTORN
ROTONDA EL PALAU-MOLLERUSSA”.- A continuació es procedeix a la lectura de la proposta
que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari l’adequació de l’entorn de la
rotonda El Palau-Mollerussa, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei 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 GARROFÉ SAU, el contracte de l’obra titulada
“Adequació entorn rotonda El Palau-Mollerussa”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant
contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 4.951,73 euros, més 1.039,86 euros, corresponents al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’ha declarat l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda
aprovada per unanimitat.
12.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “ADEQUACIÓ ZONA
ESPORTIVA”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari l’adequació de l’entorn del camp
d’esports, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
Atès el contingut de l’informe emès pel tècnic Sr. Jordi Ricart de data 5-12-14, en relació a la
quantitat de sauló necessari per realitzar aquesta actuació, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei 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 ARENES BELLPUIG ÀRIDS, el contracte de l’obra
titulada “Adequació zona esportiva”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte
menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 4.062,44 euros, més 853,12 euros, corresponents al
21% d’IVA, corresponents a 294,38 tones.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’anuncia l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Votada la proposta queda aprovada per
unanimitat.
13.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “REPARACIÓ DIVERSOS CARRERS”.- A
continuació es llegeix la proposta que diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessària la reparació de diversos carrers de
la nostra població, en el sentit que amb el decurs del temps s’han anat malmetent, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei 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 RAMON PIERA RIPOLL, el contracte de l’obra
titulada “Reparació diversos carrers”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte
menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat total de 2.155 euros, IVA exclós.

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i
queda aprovada per unanimitat.
14.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA “PROJECTE ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’UN
EDIFICI MUNICIPAL”- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la següent
proposta que, copiada, diu:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 i última presentada per l’empresa DOMÈNECH
SERRALLERS, SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte adequació i renovació d’un
edifici municipal al Palau d’Anglesola”, 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. 2 i última de l’obra titulada “Projecte adequació i renovació
d’un edifici municipal al Palau d’Anglesola”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr.
Jordi Capell d’un import d’11.540,72€.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.
15.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ ALCALDIA 28-11-14.- Es dóna compte de la Resolució de
l’alcaldia de data 28-11-14, que, copiada a la lletra, diu el següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Atesa la convocatòria de l’Ordre EMO/ 221/2014, de 21 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i
Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació
i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014, i
Atès que tal com disposa l’ordre anteriorment esmentada, la contractació de les persones en
situació d’atur preasignades a la nostra població serà gestionada a través del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, és pel qual
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Conveni de delegació de competències vinculat a la convocatòria de l’Ordre
EMO/221/2014 entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i
efectes.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern en la primera sessió que se
celebri.”
Els regidors en queden assabentats.
16.- CALENDARI DEL CONTRIBUENT – EXERCICI 2015.- En aquest punt es presenta la
proposta que copiada diu el següent:
“Confeccionat el Calendari del contribuent per a l’exercici 2015, en el que es detallen els diferents
Impostos i Taxes que cobra l’Ajuntament mitjançant padró, amb indicació del seu període de
liquidació en voluntària,
És pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Calendari del contribuent per a l’exercici 2015 corresponent a tots els
impostos i taxes que mitjançant padró cobra l’Ajuntament, i que queda redactat en la següent
forma:
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA ..................01/03 a 30/04
ESCOMBRARIES, primer termini ......................................01/04 a 31/05
IBI URBANA, primer termini .............................................01/05 a 30/06
AIGUA, primer termini ........................................................01/06 a 31/07
TAXES I PREUS PÚBLICS ................................................01/07 a 31/08
IBI RÚSTICA i BICES ........................................................01/08 a 30/09
ESCOMBRARIES, segon termini .......................................01/09 a 31/10
IBI URBANA, segon termini ...............................................01/10 a 30/11
IAE .......................................................................................01/10 a 30/11
AIGUA, segon termini .........................................................15/10 a 15/12
Segon.- Exposar-lo al públic al BOP, a la pàgina web i al tauler d’anuncis municipals.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació la proposta anterior i queda
aprovada per unanimitat.
17.- 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 trenta
minuts.

