A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores del dia deu de desembre 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 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 26-11-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o
rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior, quedant aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia en
aquest punt, la qual copiada, diu:
“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. 109/10.- Jaume Bonjorn Regué i Glòria Clotet Bori: Llicència urbanística per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat ubicat a l’Av. Mons. Josep Pont i Gol, núm. 32.
- Núm. 111/10.- Jordi Cabestany Serret i Laura Santallusia Magrí: Llicència urbanística per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat ubicat al C. Riu Corb, núm. 25.
- Núm. 112/10.- Montserrat Serradell Bresolí: Llicència urbanística per a l’arranjament i
sanejament de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 9
- Núm. 113/10.- Rosa Muntané Tantull: Llicència urbanística per repassar la canal, cornisa i
pintar la façana de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 16.
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.”
Declarat obert el debat i com que no hi ha cap intervenció es procedeix a la votació de la proposta
que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Tot seguit es dóna compte de la següent proposta que,
copiada, diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 19.626,56 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-11-2010, 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 07-12-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 19.626,56 €, 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.”
Sense que hi hagi intervencions al debat, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada
per unanimitat.
4.- MODIFICACIÓ PADRO IVTM – PRORRATEIG 3R. TRIMESTRE-2010.- A continuació
la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el
següent:
“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten al Padró de l’Impost
de vehicles de tracció mecànica, de l’exercici 2010, 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 de vehicles de tracció mecànica,
corresponents a l’exercici 2010, i que són les següents:
ALTES ---------------------- 0,00 €
BAIXES ------------------238,30 €
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informantlos 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.”
S’obre el debat i com que no hi ha intervencions es procedeix tot seguit a la votació de la proposta
presentada la qual queda aprovada per unanimitat.
5.-TEXT REFÓS DIVERSOS CARRERS.- En aquest apartat la Sra. Alcaldessa presenta la
proposta que diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 27-4-2007 va aprovar els
projectes d’urbanització dels carrers Màrius Torres, Sant Blai, La Sínia i C. sense nom (costat
Ramon Tribó), i en sessió de data 18-10-2007 va aprovar els projectes d’urbanització del C.
Ausiàs March i Domènec Cardenal, per tal d’urbanitzar-los aprofitant que s’estava executant
l’obra d’urbanització del SAU-1 i així donar continuïtat a aquests carrers adjacents a aquell pla
parcial, i
Atès que la urbanització d’aquells carrers adjacents no s’ha licitat i com a conseqüència del
temps transcorregut des de la seva aprovació cal revisar-los i actualitzar-los, és pel qual aquesta
corporació ha cregut oportú sol·licitar a Enginyeria Inalba SL, redactora d’aquells projectes
inicials, un refós de tots aquells projectes, i
Atès que en data 10-11-2010, Enginyeria Inalba SL ha fet lliurament del projecte refós dels
projectes d’urbanització dels carrers Domènec Cardenal, La Sínia, Sant Blai, Ausiàs March,
Màrius Torres i C. sense nom al TM del Palau d’Anglesola, redactat per l’enginyer Sr. Fernando
Usón i Guardiola, d’’Enginyeria Inalba SL, a instància d’aquest Ajuntament, i
Atesos els informes tècnics favorables emesos, en data 24-11-2010 pel Sr. Esteve Niubó i Mir,
d’Enginyeria Inalba SL, i en data 9-12-2010 pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte refós dels projectes d’urbanització dels
carrers Domènec Cardenal, La Sínia, Sant Blai, Ausiàs March, Màrius Torres i C. sense nom al
TM del Palau d’Anglesola”, amb un pressupost per contracte de 477.321,07 €, més 85.917,79 €,
corresponents al 18% de l’IVA.

Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini
de trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP, al Tauler municipal i a la pàgina web de
l’Ajuntament, termini durant el qual els interessats podran 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
6.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA .- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta de declaració
d’urgència que presenta i que diu:
“De conformitat amb el que disposen els articles 103,3 del Text refós de la Llei 8/87, municipal i
de règim local de Catalunya, 47 i 51 del RDL 781/86, de 18 d’abril, i 83 del ROF, la Sra.
Alcaldessa proposa a la Junta de govern local, la declaració d’urgència i la seva inclusió en
aquesta mateixa sessió, del punt següent:
“Renovació xarxa sanejament C. Canal”
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat.
7.- RENOVACIÓ PART XARXA SANEJAMENT C. CANAL.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa
dóna lectura a la proposta que presenta i que diu:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 20-12-07 va aprovar l’expedient de
sol·licitud d’inclusió en els diferents programes de la convocatòria del PUOSC 2008-2012 de
l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep”, entre
altres, i
Atès que en el mateix Ple també es va aprovar inicialment el projecte tècnic titulat “Renovació
de la xarxa de sanejament dels carrers: Canal, Cervantes, Mollerussa, Sant Josep i Orient del
municipi del Palau d’Anglesola”, i
Tenint en compte que transcorregut el termini d’exposició pública no es va presentar cap
al·legació, per la qual cosa aquell projecte va esdevenir definitiu, i
Atès que degut a la trenca de la canonada de part de la xarxa de clavegueram del C. Canal la qual
cosa implica la necessitat urgent de contractació de les obres consistents en la renovació de la
xarxa de sanejament de l’esmentat carrer per perill d’esfondrament que també afecta al trànsit
d’aquell indret, i
Atès l’informe de data 10-12-2010 emès pels tècnics municipals, i
Tenint en compte el que disposa l’article 96 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en relació a la tramitació urgent dels expedients, i
Tenint en compte també que el pressupost de l’execució de les esmentades obres és inferior a
50.000,00 euros, i per tant pot formalitzar-se aquesta contractació mitjançant un contracte menor
d’obres, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Iniciar l’expedient per a la contractació i adjudicació de l’obra titulada “Renovació part
xarxa sanejament C. Canal” mitjançant un contracte menor d’obres i tramitació abreujada i
urgent.
Segon.- Declarar la urgència d’aquest expedient en virtut d’allò disposat a l’article 96.1 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Tercer.- Adjudicar a l’empresa Construccions Simó Farnell SL, el contracte de l’obra titulada
“Renovació part xarxa sanejament C. Canal,” mitjançant contracte menor d’obres.

Quart.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
611,10,1, titulada “PUOSC: Clavegueram C. Canal i Sant Josep” del pressupost de despeses de
l’exercici 2010.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al PUOSC 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, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
8.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les tretze hores i vinti-cinc 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.

