A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-nou
d’octubre 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,
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 15-10-2009, 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 l’acta de la sessió
esmentada.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent 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. 89/09.- Antoni Llobera Torres i Àngels Jovells Tarros: Llicència urbanística per a
la construcció d’un garatge a la part posterior de l’habitatge ubicat al carrer Gaudi, núm.
24.
- Núm. 91/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
d’una rasa per a la connexió d’escomesa de gas, al carrer Baladruga, núm. 7.
- Núm. 92/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
d’una rasa per a pas de canonada de gas, al carrer Les Creus.
- Núm. 93/09 .- Col·lectivitat de Regants núm. 11 del Palau: Llicència urbanística per a
subsanar un tram de canonada d’aigua i per l’arranjament d’un altre tram, al camí de Lleida
a Palau.
- Núm. 95/09.- Joan Mó Sanfeliu: Llicència urbanística per a sanejament de canal i coberta,
del magatzem ubicat a la Pl. Abadia, núm. 1.
- Núm. 96/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
d’una rasa per a pas de canonada de gas, a la Pl. Catalunya.
- Núm. 97/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
d’una rasa al carrer Les Creus.
- Núm. 99/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
d’una rasa per a la connexió escomesa de gas, al carrer Sant Jordi, núm. 5.
- Núm. 100/09.- Certiplant SL: Llicència urbanística per al sanejament de la coberta de
l’edifici existent al carrer Àngel Guimerà, núm. 24.

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 intervé la regidora, Sra. Carme Tàpies, exposant que seria interessant que, en
general i en totes les obres que corresponen a canonades de gas, se’ls requerís que es notifiqui
l’inici de l’obra i també que s’avisi abans de tapar qualsevol canonada, als efectes d’inspecció
tècnica per preservar altres estructures que hi puguin haver.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la proposta presentada, la qual queda aprovada per
unanimitat.
3.- 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 24.863,69 € presentats en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia
15-10-2009, 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 27-10-09, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 24.863,69 €, 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 s’acorda enretirar quatre factures de les que conté la relació presentada, per
manca d’informació relativa a les mateixes, i que un cop obtinguda seran incloses en una propera
relació.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada amb la modificació d’aquella
relació per l’enretirament de quatre factures, aprovant-se per un nou import de 22.709’53 E. i
quedant aprovat tot per unanimitat
4.- MODIFICACIONS PADRÓ IAE-2009, 2N. I 3R. TRIMESTRE.continuació, a donar lectura a la següent proposta que diu:

Es procedeix a

“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant el segon i el tercer trimestre de l’any 2009, les quals han
provocat la Modificació del Padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE) de l’exercici 2009, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de
la Modificació esmentada,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades
durant el segon i tercer trimestre de l’exercici 2009, les quals importen una quantitat de:
2n. Trimestre:
Alta -------------------------------- 384,22
Modificacions -------------------- 33,43
TOTAL --------------------------- 417,65
3r. Trimestre:
Alta -------------------------------1794,71
Baixa ---------------------------- -96,06
TOTAL ------------------------- 1.698,65
TOTAL A INGRESSAR ----------------------- 2.116,30
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat sense que hi hagi intervencions, pel qual se sotmet, acte
seguit, a votació la proposta anterior que queda aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM, PRORRATEIG 3R. TRIMESTRE 2009”.- En aquest
punt es dóna lectura a la proposta que copiada diu el següent:
“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten al Padró de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009, 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 2009, i que són les següents:
ALTES -------------------- 0,00 €
BAIXES----------------- 56,52 €
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 i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per
unanimitat.
6.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.- Tot seguit i de conformitat amb el que disposen els articles
100,3 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: “Ampliació jornada
laboral personal de neteja.” Per unanimitat s’acorda passar el punt indicat, amb caràcter
d’urgència.

7.- AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL PERSONAL DE NETEJA.- La Sra. Alcaldessa
informa que, havent parlat amb les dues treballadores del servei de neteja d’aquest Ajuntament i
havent quedat d’acord ambdues parts, procedeix adoptar l’acord d’ampliació de la seva jornada

laboral que a partir de l’1 de novembre passarà a ser de jornada complerta amb el mateix sou que
tenen establert, però adequat al nou horari. La Junta de govern, per unanimitat, aprova aquesta
proposta.
8.- PRECS I PREGUNTES.- a) La regidora Sra. Carme Tàpies, informa a continuació, que
tenint en compte que no es respecta la senyalització d’aparcament de camions, potser caldrà que es
torni a senyalitzar, i diu que ha mantingut conversa amb els Mossos d’Esquadra per tal de fer-ho
acomplir i, si és el cas, amb aplicació de les corresponents sancions, de tot el qual l’han informada
que, en quan els Mossos rebin l’avís ja es pot posar en pràctica, i que també van informar-la que
estaria bé que es passés per Junta si no s’hi ha passat.
S’obre el debat amb diferents intervencions sobre la necessitat d’acordar-ho en Junta o no i si és
d’obligació, manifestant la Sra. Tàpies que els Mossos no van dir que fos necessari, sinó que ho
van dir com una recomanació i no pas obligació. I pregunta a la secretària què és el més correcte.
La secretària respon que el correcte és aplicar la normativa general. Que en aquest moment no
disposa d’informació suficient per a saber si per l’aplicació de sancions, és necessari algun altre
tràmit, del qual se n’informarà.
b) Acte seguit la Sra. Carme Tàpies manifesta que de l’acord amb els veïns de la Pl. Generalitat,
que es va passar per la Junta, s’acordà de fer-ne els pagaments a l’octubre, al desembre i al febrer
proper. Pregunta a la secretària si per a procedir als pagaments cal acordar-se en Junta.
La secretària respon que desconeix aquest procediment que s’ha emprat. Que entén però, que si
varen fer un pacte ambdues parts, per l’aportació voluntària i els terminis de pagament, no es
necessari fer cap altre pacte.
c) A continuació, la Sra. Tàpies exposa que, als efectes de reunir en un sol expedient de
contractació la instal·lació titulada “Escomesa elèctrica tanatori municipal” i la “Caseta exterior”
per l’allotjament del material d’aquella escomesa elèctrica, caldria notificar als convidats a la
contractació de la primera que hi adjuntessin també el pressupost de la segona, tot unificat, ja que,
encara que hi hagi dues pliques ja presentades, com que no s’han obert encara, s’unificaria tot
plegat per una única contractació. La Junta de govern està d’acord en dur a terme aquesta
modificació.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues hores, de la
que se n’estén la present acta.”
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.

