
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia setze d’abril 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, 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 assisteix també el regidor 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, aquesta dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, de data 2-4-2009, i pregunta si s’aprova, al qual els dos regidors del grup CIU responen 
que sí, i, en quan als dos regidors del grup AUP,  la Sra. Alcaldessa, respon llegint un paper, que 
lliura a la secretària, i que diu textualment, el següent: “Aprovem l’acta amb la rectificació de la 
inclusió literal i total de tot el que es va dir i es va escoltar al cassette en els punts de l’ordre del 
dia núm. 1 i 11.” 
La secretària demana que es faci votació per l’aprovació de l’acta anterior, però la Sra. 
Alcaldessa respon que no cal perquè ja han dit que l’aprovaven. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la  proposta que presenta l’alcaldia 
en aquest punt, la qual és la 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. 24/09.-  Ramon Ortet Fabregat: Llicència urbanística per a desenrunar un tros de 
teulada del pati de l’habitatge ubicat al C. Balmes, núm.  10. 
- Núm. 25/09.- Jeroni Mó Camps: Llicència urbanística per a enrajolar el balcó, el terrat i 
obrir una porta al carrer, de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm.  56. 

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. 
 
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 que importa 10.847.61 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 02-04-2009, 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 14-04-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 10.847.61 €, 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 no hi ha intervencions pel qual la proposta se sotmet a votació i queda aprovada 
per unanimitat. 

 
4.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Obres Església parroquial: La Sra. Alcaldessa informa 
de la petició presentada per Mossèn Carles Pubill, en la que, per tal de dur a terme les obres de 
restauració de l’Església parroquial segons projecte redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Padullés 
i Rosell que també presenta, sol·licita el següent: 

1) Que l’Ajuntament assumeixi la promoció d’aquesta primera fase de les obres i tramiti la 
petició de subvenció davant l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

2) Que es concedeixi llicència municipal d’obres per aquesta fase i que es concedeixi 
l’exempció de la taxa municipal establert. 

3) Que l’ajuntament concedeixi una ajuda a partir dels seus fons propis per a les obres 
esmentades i signi un conveni amb la Parròquia per a pactar-ne el finançament.  

 
La Junta de govern, acorda sol·licitar la subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per la 
realització de les obres esmentades. Que un cop la Parròquia hagi presentat el conveni, se sotmeti 
a l’aprovació de l’ajuntament. 
 
b) Contractació advocat: Es llegeix la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que diu: 

 “Atesa la necessitat de contractació 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, 
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”, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Acceptar la proposta presentada pel Despatx SIMEÓ MIQUEL Advocats Associats. 
Segon.- Mitjançant un contracte de serveis es contracta i adjudica el servei d’assessoria 
jurídica a SIMEÓ MIQUEL Advocats Associats. 
Tercer.- Aquest contracte de serveis és prorrogable, si cap de les dues parts manifesta la seva 
voluntat en contra, abans del seu venciment i s’entendrà prorrogat per un altre any natural 
sense solució de continuïtat. El nombre màxim de pròrrogues successives serà de tres, per la 
qual cosa el present contracte s’extingirà, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2011. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha cap intervenció, Se sotmet a votació la 
proposta, quedant aprovada per unanimitat. 
 



5.- PRECS I PREGUNTES.- a) La Sra. Alcaldessa inicia aquest  punt donant compte de l’escrit 
rebut de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el que 
notifiquen l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern d’aquell Tribunal, en data 31-3-
09, pèl qual s’accepta la renúncia del Jutge de pau substitut del Palau d’Anglesola i s’ordena 
l’inici dels tràmits per a la proposta d’un nou Jutge de pau substitut, del qual tots en queden 
assabentats. 
 
b) Tot seguit, la Junta de govern, per unanimitat, acorda estudiar els tràmits corresponents a 
realitzar pel trasllat de la ubicació de la bàscula municipal, en el sentit de treure-la de l’actual 
lloc i ubicar-la al Carrer Urgell on actualment hi ha la bàscula de la Cooperativa del Camp, 
alhora que cedir-ne la seva gestió a l’esmentada Cooperativa. 
 
c)  Ara és el regidor Sr. Francesc Revuelta qui dóna compte que ja s’ha efectuat la portada de 
llum fins al Local sociocultural i que ara cal tramitar les autoritzacions pertinents alhora que la 
instal·lació del comptador, per la qual cosa, diu, és necessari que hi hagi feta l’acta de recepció 
de les obres. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que per a procedir a la recepció de les obres, abans s’ha de 
comprovar que tot funcioni i, sense la llum, no pot efectuar-se cap comprovació.  
 
Queden tots d’acord en veure la manera de fer-ho compaginant-ho tot plegat. 
 
d)  El regidor Sr. Revuelta exposa novament, la necessitat de fer la contractació del servei de 
manteniment de jardineria de la zona del SAU-1, del qual va presentar un pressuposts, però 
mancava portar-ne l’altre. Que és necessari perquè la gespa s’ha de segar i que, almenys, en tant 
s’estigui estudiant quina és la millor opció, caldria que se segués, la qual cosa considera que 
haurien de fer els titulars del contracte de jardineria amb l’ajuntament.  
 
La Sra. Alcaldessa comenta que ja es van obrir unes partides al pressupost, però que aquest tema, 
s’ha d’estudiar bé i mirar molt els costos que tot plegat suposaran al municipi. Que en tant creu 
que ho podrien fer una vegada cada un, l’empresa Jarditec i l’empresa Bonboix. 
 
e) En aquest punt el regidor, Sr. Revuelta informa de la reunió d’avui mateix, pel tema del SAU-
3 i explica que s’ha sol·licitat llicència urbanística a l’Ajuntament del Poal per acabar l’obra per 
a desembussar la claveguera,  que s’espera rebre aviat, ja que s’ha parlat amb l’alcalde del Poal i 
ha manifestat que no hi haurà cap problema. Que llavors faltarà l’enjardinament i quatre coses 
més, i, apart, l’obra del Projecte de la Subestació de Mollerussa que s’ha de treure a concurs. 
 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues hores. 
 


	Relació de llicències sol·licitades:

