A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia setze de setembre de l’any dos mil
onze, 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 i 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 2-09-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o rectificació
a fer, i la secretària comunica que la transcripció de l’acord relacionat al punt núm. 4.- Aprovació de
factures, és errònia perquè correspon a la de l’acta del dia 19-8-11, i que, la transcripció correcte de
l’acord adoptat en la sessió del dia 2-9-11, és la següent:
“4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a 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 5.813,89 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 19-08-2011, 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 01-09-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 5.813,89 €, 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 cap intervenció al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.”
Salvada aquesta errada, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, amb la
inclusió d’aquesta rectificació, quedant aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent:
“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. 48/11.- Àngela Crespo Llanes: Llicència urbanística per al repàs i substitució de teules
malmeses de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 4.
- Núm. 49/11.- M. Carme Llobera Pont: Llicència urbanística per a subsanar teules malmeses de la
zona del ràfec de la coberta de l’habitatge ubicat al c. Colon, núm. 1.
- Núm. 50/11.- Josep M. Llobera Gaset: Llicència urbanística per a la instal·lació de canal de
recollida d’aigües en la zona de la façana de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 8.
- Núm. 51/11.- Olga Torres Farré: Llicència urbanística per a l’arranjament de claveguera malmesa
en la zona interior de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 47
- Núm. 52/11.- Magdalena Farré Solans: Llicència urbanística per obrir la vorera i fer la connexió
a la xarxa general d’aigua de l’habitatge ubicat al C. Francesc Boldú, núm. 18.
- Núm. 53/11.- Ramon Farré Cosiné: Llicència urbanística per col·locar la canal per fora de la
façana i repassar i pintar la façana de l’habitatge ubicat a la Pl. Abadia, núm. 6.
- Núm. 54/11.- Muntatges Safel SL: Llicència urbanística per pas d’una nova línia elèctrica per
canonades existents, amb realització de cates per treballs de connexió i per poder anul·lar les
arquetes existents, tot a la cruïlla entre el C. Riu Corb amb el C. Folch i Torres.
- Núm. 55/11.- Construccions Palau d’Anglesola: Llicència urbanística per a l’obertura de rasa per
al pas de serveis per a l’edifici en construcció ubicat a la cruïlla del C. Urgell i Av. Sant Roc.
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior
proposta queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a 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 19.548,41 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 02-09-2011, 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 15-09-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 19.548,41 €, 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 al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada
per unanimitat.
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE TAXES - EXERCICI 2011.- Tot seguit es
dóna compte de la proposta que, copiada, diu el següent:
“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes (Clavegueram, Cementiri i Guals) de
l’exercici 2011, 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 ( Clavegueram, Cementiri i Guals) de l’exercici 2011.
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.”
Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
5.- ENCÀRREC PROJECTES DIVERSOS.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada,
diu:
“Ateses les necessitats que aquest Ajuntament ha detectat en relació a una sèrie d’actuacions que
es consideren prioritàries pel municipi, i
Atès que per tal de dur-les a terme cal disposar dels corresponents projectes redactats, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció dels
següents projectes:
“ Projecte bàsic i executiu d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”
“Projecte bàsic i executiu de millora del sanejament de la Pl. Major i ordenació de la seva
circulació”
Segon .- Encarregar als arquitectes Sr. Ramon Batalla Rosselló i Sr. Joaquin Arenas Tornero la
redacció del següent projecte:
“Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació d’equipaments”
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats 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. No hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda
aprovada per unanimitat.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze hores i
cinquanta 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.

