A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia set de gener
de l’any dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i Hernando, Carme Tàpies i Llobera, i
Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de
l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Ramon Farnell i Barqué i Emili Pastó i
Garcia. 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 10-12-2009, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació o rectificació a fer.
La portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, intervé en primer lloc i ho fa donant lectura a
l’escrit que, copiat literalment, diu el següent:
“Aprovem l’acta tot i que la senyora secretària ha vulnerat els drets legítims, tant de la
senyora alcaldessa com dels regidors al no complir el que es va acordar en la Junta de
Govern.
Per tant, demanem a la senyora alcaldessa que prengui les mesures oportunes, i sinó, serem
els regidors del grup AUP els que ho portarem a l’estament que correspongui.”
Respon la Sra. Alcaldessa dient que ha estat per ordre seva que no s’ha adjuntat a l’acta el text
literal que va lliurar el grup AUP. Que no està d’acord en que s’hi adjunti i que considera que
aquelles persones que el vulguin consultar poden fer-ho perquè ha quedat incorporat a l’expedient.
I manifesta, tot seguit, mitjançant lectura d’un escrit, el següent:
“Com a presidenta d’aquesta Corporació, he decidit que si algun regidor vol que les seves
intervencions apareguin transcrites en forma literal, s’hauran de donar per escrit a la senyora
secretària-interventora d’aquest ajuntament i, així, quedaran incloses en l’acta corresponent,
perquè el funcionament i tractament de les Juntes de Govern ha de ser el mateix que els dels
Plens.
De la resta d’intervencions, la secretària.interventora, Sra. M. Carme Llobera i Torres, farà
un resum fent ús de la seva potestat per redactar les actes d’aquest Ajuntament.
Per tant, lliuro aquest escrit a la Sra. Secretària per a què aparegui inclòs, de forma literal, en
l’acta corresponent.”
La Sra. Alcaldessa explica que tothom podrà fer ús dels seus drets de la manera que ha exposat en
el document que ha llegit i que, qui no hi estigui d’acord, podrà fer l’oportuna al·legació, passantse a la votació de l’acta i, evitant així una pèrdua de temps innecessària en aquest punt de
l’aprovació de l’acta anterior, que es repeteix habitualment, deixant-se la resta de temes, que són el
acords pròpiament dits, gairebé en un segon terme.
La Sra. Carme Tàpies intervé per a manifestar que el que acaba de dir la Sra. Alcaldessa és el
mateix que ha demanat sempre el grup AUP: que a l’acta només hi surtin reflectits els acords. Que
van signar un acord establint-se així i que ignora el perquè no s’ha acomplert.

La Sra. Alcaldessa respon que considera que els acords ja surten adequadament reflectits en les
actes i que, en referència a aquella signatura el que es va acordar era que els temes de la sessió
serien prèviament pactats pels grups; per tant, aquell acord signat no considera que afecti la
redacció del punt de l’aprovació de l’acta anterior.
Sense cap més intervenció, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació l’aprovació de l’acta anterior que
queda aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent proposta que presenta
l’alcaldia en aquest punt, la qual copiada diu:
“Atesa la instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnic i jurídic emesos al respecte que consten a l’expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es relaciona,
amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
- Núm. 122/09: Joan Guasch Farré: Llicència urbanística per l’arranjament de façana i canals
de recollida d’aigües de coberta de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 47.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar a l’interessat 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. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta que ha
presentat la qual queda aprovada per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, procedeix a
donar lectura a la següent proposta:
“Atesa la instància presentada pel Sr. Albert Vera Raez, en sol·licitud de llicència municipal de
primera ocupació de la vivenda ubicada a l’Av. Raval, núm. 7, i
Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, en data 11-12-09.
Proposat l’atorgament de la llicència de primera ocupació referent a la vivenda abans
relacionada, en tant que les obres executades s’ajusten a les emparades en el projecte aprovat,
que s’adeqüen al destí previst, i que s’han acomplert les condicions imposades en la llicència,
Examinats els arts. 90 i 91 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació
amb el 12 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, en aplicació dels quals la llicència de primera
utilització acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d’obra,
I tenint en compte també el contingut del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i en especial el seu
article 6.3 que disposa que prèviament a la seva ocupació els habitatges han de disposar de
cèdula d’habitabilitat,
És per tot el qual, se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, el següent acord:
Atorgar llicència municipal de primera ocupació en favor del Sr. Albert Vera Raez, per la
vivenda ubicada a l’Av. Raval, núm. 7, amb les condicions que es relacionen:
Condicions:

a) La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la qual
cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil o penal en què es pugui
incórrer en l’atorgament de la llicència autoritzada.
b) La llicència queda condicionada també a que hi hagi feta la connexió de tots els serveis de
l’habitatge a la xarxa general de la població i liquidades les taxes corresponents a aquests
serveis, per la qual cosa serà requisit previ per enretirar aquesta llicència que s’hagin abonat les
taxes per la connexió, comptador, i si cal, caixa, corresponent al servei d’aigua potable de
l’habitatge relacionats.
c) L’habitatge no podrà ser habitat sense la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat
corresponent.
d) Cal tramitar la corresponent alta de la construcció per la liquidació de l’IBI, a les mateixes
oficines municipals, o bé directament al Centre de Gestió Cadastral, havent, llavors, de
presentar el corresponent comprovant a l’Ajuntament. Ambdós tràmits, l’un o l’altre, cal que es
realitzin en el termini d’un mes a comptar des de la rebuda de la notificació de la concessió de
la llicència.
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, que queda
aprovada per unanimitat.
4.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS.- a) A continuació, la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la
primera proposta d’aquest punt que diu el següent:
“Ateses les sol·licituds presentades que desprès es relacionen demanant llicència municipal en
relació a unes activitats equines, i
Atès el que disposa la Llei 3/98 i el seu Reglament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de
maig, i
Tenint en compte els informes favorables, emesos en data 18-12-09, per la Sra. M. Carme
Torres i Rulló, Enginyera Tècnica Agrícola del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que
considera l’activitat innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades en
la normativa abans esmentada i tenint en compte també les condicions que relaciona en els seus
informes,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

•
•

Primer.- Concedir llicència municipal pel desenvolupament de l’activitat innòcua d’acord amb
els informes tècnics i supeditades a l’acompliment de les condicions que s’hi relacionen
corresponents a les activitats equines per a lleure particular següents:
Exp. núm. 8/09: Sr. Francisco Olmo Martínez, activitat equina per a 1 cavall, ubicada al
polígon 1, parcel·la 45 del TM del Palau d’Anglesola
Exp. núm. 9/09: Sr. Josep Gené Camps, activitat equina per a 4 cavalls, ubicada al polígon 3,
parcel·la 33 del TM del Palau d’Anglesola
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació dels expedients
d’autorització d’activitat innòcua i notificar-les als interessats.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa se sotmet a
votació i queda aprovada per unanimitat.
b) La segona proposta d’aquest punt, copiada, diu el següent:

“Atesa la sol·licitud presentada en data 15-12-2009 per la Sra. Paola Garrido Sánchez en nom i
representació de SAGE EUROWIN SLU, en la qual demana el canvi de nom de la llicència
d’activitat innòcua d’ EUROWIN SOFT SL, ubicada al polígon industrial SAU-3, a favor de
SAGE EUROWIN SLU, i
Tenint en compte l’informe tècnic i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la
legislació aplicable,
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’activitat innòcua de l’empresa dedicada a
la programació informàtica, ubicada al polígon SAU-3 del municipi del Palau d’Anglesola,
actualment a nom d’ EUROWIN SOFT SL i que, en endavant, ha de ser a nom de SAGE
EUROWIN SLU.
Segon.- El nou titular de la llicència queda subjecte als mateixos drets i obligacions que el
titular inicial.
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació del nou titular de realitzar els controls
periòdics a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents
Cinquè.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents al canvi de nom de la llicència de
l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.”
Es declara obert el debat sense que hi hagi cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta
que queda aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, 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 45.691,90 € presenta en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 1012-2009, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 04-01-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 45.691,90 €, 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 hi ha intervencions, sotmetent-se, acte seguit, a votació la proposta presentada
i quedant aprovada per unanimitat
6.- PADRÓ RECOLLIDA ESCOMBRARIES 2N. SEMESTRE DE 2009.- Es procedeix a
continuació a donar lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 2n.
semestre del 2009, 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 el padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 2n. semestre
del 2009, que importa la quantitat de 61.758,50 €
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic, durant el
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà
definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i la regidora Sra. Carme Tàpies manifesta que s’ha aplicat la mateixa taxa que al
primer semestre.
Se sotmet a votació aquesta proposta, quedant aprovada per unanimitat.
7.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 “MILLORA DE L’ENTORN I LA SEGURETAT VIAL A LA
PLAÇA GENERALITAT”.- A continuació es presenta la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 3 presentada per Simó Farnell SL en relació a l’execució de
l’obra titulada “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”, 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. 3 de l’obra titulada “Millora de l’entorn i la seguretat
vial a la Plaça Generalitat”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi
Capell, d’un import de 54.224,05 E.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada, quedant
aprovada per unanimitat.
8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 6 “TANATORI MUNICIPAL”.- La Sra. Alcaldessa presenta en
aquest punt, la proposta que diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 6 presentada per Eloy Crespo i Fill S.L. en relació a
l’execució de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, 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. 6 de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”,
emesa pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch, Sr. Jordi Capell i David Palou, d’un
import de 40.329,22 E.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat, pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la proposta que
queda aprovada per unanimitat.
9.- BONIFICACIONS PADRÓ IBI-2010.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, presenta la
següent proposta:

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a
l’exercici 2010, per la condició de família nombrosa, que a continuació es relacionen, i
Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4,
disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família
nombrosa tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé
immoble urbà on estiguin empadronats.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la bonificació del 20% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana per a l’exercici 2010, dels immobles on estiguin empadronats els sol·licitants que tot
seguit es relacionen:
- Sr. : Víctor Andres Elias Castilla
- Srs.: M. Carme Miró Mó i Santiago Martí Martí
- Sr. Sergi Nieto Ruiz
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d’un mes
per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per
unanimitat.
10.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS PADRÓ IVTM 2010.- Es dóna lectura a la següent
proposta que diu el següent:

“Ateses les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per a l’any 2010, que tot seguit es relacionen,
les quals han presentat la documentació necessària a tal efecte, d’acord amb el
contingut de l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció mecànica,
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Excempció per minusvalia:
- JOSEP PLANA LLUBES, vehicle matrícula: 7904-GKN
- JESSICA VILLANUEVA JARA, vehicle matrícula: 3443-BLW
- MERCÈ MATEU TORREDEMER, vehicle matrícula: 3122-CBS
- TERESA CARMONA PORQUERES, vehicle matrícula: L-8227-AG
- ISABEL AGEA OLIVER, vehicle matrícula: 2935-GLZ
Bonificació 100% per antiguitat:
- DAVID PLANA LLAURADÓ, vehicle matrícula: L-3875-G
- ANTONI DOMENECH ARGELICH, vehicle matrícula: L-22024
- JOAN BERNAUS VILADROSA, vehicle matrícula: C-9357-BKG
- ANTONI DOMENECH ARGELICH, vehicle matrícula: TF1761-D
- XAVIER LLOBERA TORRES, vehicle matrícula: L-028380
Bonificació 50% per antiguitat:
- ANTONIO RAMES FONTANET, vehicle matrícula: B-2374-EJ
- MIQUEL F. TRIBÓ BERENGUER, vehicle matrícula: L-5769-K
- MARC POMES MARTÍ, vehicle matrícula: L-8255-I

- PERE MIRÓ LLOVERA, vehicle matrícula: L-9035-I
- JOSEP M. PASCUAL MOIX, vehicle matrícula: 9764-GPC
- RAMON LORENZO AGUILAR PELLICER, vehicle matrícula: L-8489-I
- RAMON LORENZO AGUILAR PELLICER, vehicle matrícula: T-3083-M
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades per la concessió d’exempcions i/o
bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de
l’esmentat impost corresponent a l’any 2010 i següents.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos
corresponents.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que
queda aprovada per unanimitat.
11.- RÈGIM INTERN.- No hi ha cap assumpte a tractar en aquest punt.
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.
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.

