
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia catorze de gener 
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: 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 23-12-2010, 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. 93/10.-  Gou Ramírez SL: Llicència urbanística per al canvi de coberta del magatzem 
ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 39. 
- Núm. 94/09.- SOLAR 10 SCP: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una planta solar 
fotovoltaica de 96,7 kWp a instal·lar sobre unes cobertes d’edificacions existents situades a 
les parcel·les 28, 77, 78, 79 i 80 del polígon 5 del Palau d’Anglesola. 

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 no hi ha intervencions, pel qual es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que és 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 19.157,23 € presentades en aquest Ajuntament 
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-12-2010, 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 10-01-11, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 19.157,23 €, 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.” 



 
Com que no hi ha intervencions al debat, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada 
per unanimitat. 
  
4.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 “PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES MITJA TENSIÓ 
SUBTERRÀNIES DES DE LA SUBESTACIÓ DE MOLLERUSSA AL POLÍGON SAU-3”.- 
A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 
“Atesa la certificació d’obra núm. 3 presentada per Muntatges Safel SL en relació a l’execució 
de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió subterrànies des de la subestació de 
FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex complementari”, és pel qual proposo a la 
Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió 
subterrànies des de la subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex 
complementari”, emesa per la directora facultativa, Sra. Mirna Pedrós i Pons, d’un import de 
125.235’03 €. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet la proposta a votació, quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
5.- SOL·LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Es dóna lectura a la següent proposta que diu el 
següent: 

 
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 30-12-2010, per la Sra. Carme Miró Miquel, en 
sol·licitud de canvi de nom dels nínxols  1 i 2 de la fila 148,  i 
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se 
sol·licita, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1 i 2 de la fila 148, fins ara a nom d’Andreu Miró 
Espinet, i en endavant a nom de la Sra. Carme Miró Miquel 
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels 
recursos pertinents. 
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 quedant 
aprovada per unanimitat. 
 

6.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES IAE-2010.-  En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, 
presenta la següent proposta: 
 
“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en 
l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2010,  i l’import total de les despeses fiscals 
suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent compensació 
econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives, 
i d’acord amb el que disposa l’art. 9.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les 
cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de 
l’any 2010, i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes 



d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de 
desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet la proposta presentada a votació 
i queda aprovada per unanimitat. 
 
7.- MODIFICACIÓ PADRONS SERVEI AIGUA, EXERCICIS  2009 I 2010.- En aquest apartat 
la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que diu el següent: 
 

“Atès el padró d’altes i baixes que s’ha emès per tal de corregir errades detectades en els Padrons 
de la Taxa del Servei d’Aigua Potable a domicili dels exercici 2009 i 2010,  
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 que afecten als Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel 
servei d’aigua potable a domicili, corresponents als exercicis  2009 i 2010, en concepte d’altes i 
baixes, que són les següents: 
• ANY 2009 

- Altes:    267,22 E. 
- Baixes:  412,93 E 

• ANY 2010 
- Altes:   191,82 E 
- Baixes: 179,83 E 

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, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
8.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE, EXERCICIS 2009 I 2010.-  Tot seguit es procedeix a donar 
lectura a la següent proposta: 
 

“Atesa la sol·licitud de l’empresa MILLOR SOFT INTERNET SL rebuda en data 3-11-10, i 
registrada d’entrades amb el número 1731, en la que sol·liciten la devolució per ingressos 
indeguts  de l’IAE, corresponents a l’exercici 2009, i la baixa del rebut de l’exercici 2010, 
Atès que arran de l’informe rebut en data 30-12-10, de l’Agència Tributària de Lleida, resulta 
que és procedent estimar-lo, ja que consta que, en data 4-05-09 va causar baixa per 
tancament d’activitat i per tant correspon fer el prorrateig del rebut de l’exercici 2009 i la 
baixa del rebut de l’exercici 2010 
És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions que afecten als padrons de l’IAE corresponents als 
exercicis 2009 i 2010, en concepte d’altes i baixes, que són les següents: 
• ANY 2009 
- Altes:   275,15 E. 
- Baixes: 550,28 E. 
 
 
• ANY 2010 
- Altes:      0,00 E. 
- Baixes: 555,52 E. 



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.” 

 
No hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS PADRÓ IVTM 2011.- 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 l’any 2011,  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, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament 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, que tot seguit es relacionen i aplicar-les al padró de 
l’esmentat impost corresponent a l’any 2011 i següents. 
SOL·LICITUDS PRESENTADES: 

• Bonificació 100% per antiguitat: 
- JERONI MO I CAMPS, vehicle matrícula: T-4091-I 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat, notificant-l’hi 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 quedant 
aprovada per unanimitat. 

 
10.- BONIFICACIONS PADRÓ IBI-2011.-  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 2011, 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 l’exercici 2011, dels immobles on estiguin empadronats els sol·licitants que tot seguit es 
relacionen:   
- SR. JOSEP PLA PEDROS 
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 haguessin, 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, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
11.- NO SUBJECCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES, EXERCICI 2011.- A 
continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa  de recollida 
d’escombraries per l’any 2011, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat,  i 



Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el seu article 2n 
punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les 
activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment 
mitjançant un gestor autoritzat.   
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per l’exercici 2011,  
de les empreses sol·licitants que tot seguit es relacionen:   
-  OPTIM SA 
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 haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.  
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada 
per unanimitat. 
 
12.- PADRÓ IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2011.- En aquest 
punt es presenta la proposta que copiada diu: 
 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
corresponent a l’exercici de 2011, 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 de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent  a 
l’exercici de 2011, el qual  importa la quantitat de 121.884,18 €. 
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de cobrament al públic durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis i a la web 
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Com que no hi ha intervencions al debat es passa, tot seguit, a la votació de la proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
13.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ARRANJAMENT SOSTRE BAR 
POLIESPORTIU”.-A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el següent: 
 

“Atès que es fa necessari arranjar el sostre del bar del pavelló poliesportiu degut a que amb el 
decurs del temps s’ha malmès i procedeix reparar-lo, i 
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor 
d’obres, i 
De conformitat amb els articles 6, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

Primer.- Adjudicar a l’empresa Amorós Interiors SL, l’obra titulada “Arranjament sostre bar 
poliesportiu”, les característiques de les quals, es troben relacionades en el pressupost presentat, 
mitjançant un contracte menor d’obra per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 2.606,00 euros, més 469,08 euros, corresponents al 
18% d’IVA. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida 212.02.3, 
titulada “Pavelló poliesportiu: reparació, manteniment i conservació” del pressupost de despeses 
vigent.  
 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 



Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES.-  No se’n presenta cap. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i vint 
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.  

 
 
 


