
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-dues hores, del dia sis d’agost 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 assisteixen també els regidors Emili Pastó i Garcia 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 es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari, de 
data 19-6-2009. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o rectificació a fer i no havent-
n’hi cap, s’acorda, per unanimitat, aprovar la sessió esmentada. 
 
2.-  RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa procedeix a 
donar lectura a la resolució i proposta que diuen el següent: 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Atesa la necessitat urgent de vetllar per la recollida del 
paper comercial.  
Atès que l’equip de govern, vol facilitar als comerços generadors de paper del nostre municipi, 
una recollida porta a porta dos dies a la setmana. 
Atès que aquesta recollida representa millora, tant pel que fa als comerços com als veïns del 
municipi, donat que al mateix temps de facilitar la tasca, lliura d’embús els contenidors 
soterrats instal·lats al municipi. 
Atès que he realitzat consultes per aquest servei i, considero que l’empresa Felipe Vilella e 
Hijos, S.L., ubicada al Polígon Industrial Camí del Frares de Lleida, amb codi gestor E-172.96 
i codi transportista T-748, és la més adient per prestar el servei.  
És per tot el qual resolc: 
Primer.- Acordar amb l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L. la realització del servei de 
recollida de paper comercial al municipi, porta a porta, dos dies per setmana. 
Segon.-  Acordar amb l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L. que el servei prestat representarà 
per l’ajuntament un cost total de cent vint euros mensuals (120,00€ mes) més l’iva 
corresponent. 
Tercer.- Acordar que l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L ens facturarà mensualment l’import 
acordat i, el seu pagament serà mitjançant rebut domiciliat, dins els cinc primers dies del mes 
següent de la factura, per a tal fi, l’ajuntament els hi facilitarà un compte bancari. 
Quart.- Acordar amb l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L., que el servei començarà el proper 
dia 1 d’agost sense un termini de finalització, en el ben entès, que previ avís de 20 dies, 
l’esmentat acord, pot ser cancel·lat per qualsevol de les dues parts (empresa i ajuntament) i 
sense cap tipus d’indemnització. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L., per als seus coneixements i 
efectes.  
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern. El Palau d’Anglesola, 27 de 
juliol de 2009. Signat i rubricat.- L’alcaldessa. Hi ha un segell amb tinta blava on hi diu: El 
Palau d’Anglesola” 

 
Al mateix temps, també proposo a la Junta de Govern la rectificació dels apartats Quart i Sisè de la 
resolució de data 27-7-09, en els quals hi ha de constar el següent: 

 



“Quart.- Acordar amb l’empresa Felipe Vilella e Hijos, S.L., que el servei començarà el 
proper dia 1 d’agost de 2009 i finalitzarà el 31 de juliol de 2010, amb el benentès, que previ 
avís de 20 dies, l’esmentat acord, pot ser cancel·lat per qualsevol de les dues parts (empresa i 
ajuntament) i sense cap tipus d’indemnització. 
Sisè.- Sotmetre aquesta Resolució a ratificació de la Junta de Govern en la primera sessió que 
se celebri. 
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 
 

La Sra. Alcaldessa, declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la ratificació 
i proposta quedant aprovat per unanimitat. 
 
3.-  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 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. 67/09.- Ramon Felip i Brugueres: Llicència urbanística per a l’arranjament de la 
canal de la coberta i revocar la façana, de l’immoble del C. La Bassa, núm. 2. 
- Núm. 68/09.- Martí Tarrós i Farrerons: Llicència urbanística per a desmuntatge de la part 
superior de la paret de la façana per a col·locació de canal, a l’immoble del C. Nou, núm. 
24. 
- Núm. 69/09.- Comunitat de veïns del C. Mesquita, núm. 2: Llicència urbanística per 
neteja i impermeabilització de la canal de la coberta, de l’immoble ubicat al C. Mesquita, 
núm. 2. 
- Núm. 70/09.- Antoni Domènech i Lluch: Llicència urbanística per l’arranjament del bany 
de l’immoble ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 28. 
- Núm. 71/09.- Aleix Camps i Felip: Llicència urbanística per a la construcció d’un ràfec 
voladís a la terrassa de l’immoble ubicat al C. Cervantes, núm. 31. 
- Núm. 72/09.- Tribó-Escribà SL: Llicència urbanística per revestiment i nou acabat de la 
coberta del magatzem ubicat al C. Mercè Rodoreda s/núm.. 
- Núm. 74/09.- Antoni Solé i Torra: Llicència urbanística per l’arranjament del 
clavegueram de l’immoble ubicat al C. Mig, núm. 5.  
- Núm. 75/09.- Luis Alejos i Barbadillo: Llicència urbanística per a pavimentar amb 
formigó la zona del pati de l’immoble ubicat al C. Sant Josep, núm. 51.  

Segon.- Ratificar la llicència concedida al Sr. Miquel Felip Tribó i Berenguer, amb caràcter 
d’urgència, per resolució de l’alcaldia de data 29 de juny de 2009, Exp. núm. 44/09, per la 
segregació  següent: 

- Finca inicial:  
Finca ubicada a l’Av. del Poal, s/n, de 5.472,85 m2  segons els plànols disponibles 
procedents del projecte  d’urbanització del sector PP-1, i identificada amb la referència 
cadastral núm. 3339901CG2133N0001RK,  
- Finques resultants:  
Parcel·la 1: Té una superfície de 600,46 m2. Té forma poligonal irregular amb quatre 
costats que mesuren correlativament: 21,37m, 29,79m, 21,63m i 26.41m. Limita al nord 



amb la parcel·la B, a l’est amb la parcel·la 2, al sud amb la parcel·la 3 i a l’oest amb la 
variant del camí del Poal. 
Parcel·la 2: Té una superfície de 500,01 m2. Té forma poligonal irregular amb quatre 
costats: 21, 63m, 25,11 m, 22,41 m i 21,73m. Limita al nord amb la parcel·la B, a l’est amb 
l’avinguda del Poal, al sud amb la parcel·la 4 i a l’oest amb la parcel·la 2. 
Parcel·la 3: Té una superfície de 602,07 m2. Té forma poligonal irregular amb quatre 
costats que mesuren correlativament: 19,11m, 33,23 m, 19,41m i 29,79m. Limita al nord 
amb la parcel·la 1, a l’est amb la parcel·la 4, al sud amb la parcel·la 5 i a l’oest amb la 
variant del camí del Poal. 
Parcel·la 4: Té una superfície de 500,15 m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 19,41m, 27,09m, 15,27m, 4,59m i 25,11m. Limita al nord 
amb la parcel·la 2, a l’est amb l’avinguda del Poal, al sud amb la parcel·la 6 i a l’oest amb 
la parcel·la 3. 
Parcel·la 5: Té una superfície de 601,26 m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 13,72m, 4,02m, 34,69m, 17,78m i 33,23m. Limita al nord 
amb la parcel·la 3, a l’est amb la parcel·la 6, al sud amb la parcel·la 7 i a l’oest amb la 
variant del camí del Poal. 
Parcel·la 6: Té una superfície de 500,25 m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 17,78 m, 29,15m, 15,49m, 2,58m i 27,09m. Limita al nord 
amb la parcel·la 4, a l’est amb l’avinguda del Poal, al sud amb parcel·la 8 i a l’oest amb la 
parcel·la 5. 
Parcel·la 7: Té una superfície de 600,34m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 13,88m, 3,07m, 36,37m, 16,96m i 34,69m. Limita al nord 
amb la parcel·la 5, a l’est amb la parcel·la 8, al sud amb la parcel·la 9 i a l’oest amb la 
variant del camí del Poal. 
Parcel·la 8: Té una superfície de 500,82 m2. Té forma poligonal irregular amb sis costats 
que mesuren correlativament: 16,96m, 29,82m, 2,74m, 12,93m, 1,35m i 29,15m. Limita al 
nord amb la parcel·la 6, a l’est amb l’avinguda del Poal, al Sud amb la parcel·la 10 i a l’oest 
amb la parcel·la 7. 
Parcel·la 9: Té una superfície de 566,64 m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 10,85m, 5,08m, 35,17m, 16,09m i 36,37m. Limita al nord 
amb la parcel·la 7, a l’est amb la parcel·la 10, al sud amb la parcel·la veïna inferior i a l’oest 
amb la variant del camí del Poal. 
Parcel·la 10: Té una superfície de 500,85 m2. Té forma poligonal irregular amb cinc costats 
que mesuren correlativament: 16,09m, 33,04m, 6,75m, 9,17m i 29,82m. Limita al nord amb 
la parcel·la 8, a l’est amb l’avinguda del Poal, al sud amb la parcel·la veïna inferior i a 
l’oest amb la parcel·la 9. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Quart.- 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 cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a votació la proposta 
presentada, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
4.-LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ.-  A continuació es dóna lectura a la següent 
proposta, la qual, copiada, diu el següent: 
 

“Atesa la instància presentada pel Sr. Josep M. Nabau Ginestà, en nom de Promopla 2004 SL, 
en sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació pels quatre habitatges unifamiliars 
ubicats al carrer de Les Creus núms. 8, 10, 12 i 14, i 



Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, en data 17-07-2009. 
Proposat l’atorgament de la llicència de primera ocupació referent a la vivenda abans 
relacionada, en tant que les obres executades s’ajusten a les emparades en el projecte aprovat, 
que s’adeqüen al destí previst, i que s’han acomplert les condicions imposades en la llicència, 
Examinats els arts. 90 i 91 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació 
amb el 12 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, en aplicació dels quals la llicència de primera 
utilització acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d’obra, 
I tenint en compte també el contingut del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits 
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i en especial el seu 
article 6.3 que disposa que prèviament a la seva ocupació els habitatges han de disposar de 
cèdula d’habitabilitat, 
És per tot el qual, se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, el següent acord: 
 
Atorgar llicència municipal de primera ocupació en favor del Sr.Josep M. Nabau Ginesta, en 
nom de PROMOPLA 2004 SL, pels quatre habitatges unifamiliars, ubicats al carrer de Les 
Creus, núms. 8, 10, 12 i 14 , amb les condicions que es relacionen: 
Condicions: 
a) La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la 
qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil o penal en què es 
pugui incórrer en l’atorgament de la llicència autoritzada. 
b) La llicència queda condicionada també a que hi hagi feta la connexió de tots els serveis de 
l’habitatge a la xarxa general de la població i liquidades les taxes corresponents a aquests 
serveis, per la qual cosa serà requisit previ per enretirar aquesta llicència que s’hagin abonat les 
taxes per la connexió,  comptador, i si cal, caixa, corresponent al servei d’aigua potable de 
l’habitatge relacionats. 
c) L’habitatge no podrà ser habitat sense la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
corresponent. 
d) Cal tramitar la corresponent alta de la construcció per la liquidació de l’IBI, a les mateixes 
oficines municipals, o bé directament al Centre de Gestió Cadastral, havent, llavors, de 
presentar el corresponent comprovant a l’Ajuntament. Ambdós tràmits, l’un o l’altre, cal que es 
realitzin en el termini d’un mes a comptar des de la rebuda de la notificació de la concessió de 
la llicència. 
No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions, sotmetent-se, tot seguit, la proposta a votació i quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
5.-APROVACIÓ DE FACTURES.-  En aquest punt es llegeix la proposta presentada, la qual 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 77.311,08 € presentats en aquest Ajuntament 
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 
19-06-2009, 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 5-08-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 77.311,08  €, 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 en el debat obert, es procedeix a la votació, quedant aprovada per 
unanimitat la proposta presentada. 
 
6.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ANNEX III.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la 
següent proposta que diu: 

 
“Atesa la documentació presentada per la Sra. Sònia Mateu Camps, sol·licitant llicència 
d’activitat per a un allotjament independent ubicat a l’Av. Pau Casals, 32 del Palau 
d’Anglesola, que es troba classificada amb el codi 12.36 “Hosteleria i similars, amb un 
nombre d’habitacions inferior a 50”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de 
comunicació, i 
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, el 
tècnic municipal ha emès, en data 20-7-2009, un informe favorable amb condicionants a 
l’atorgament de la llicència esmentada, 
És per tot el qual, proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Concedir la llicència a Sònia Mateu Camps, pel desenvolupament de l’activitat, 
inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, corresponent a un allotjament 
independent ubicat a l’Av. Pau Casals, 32 del Palau d’Anglesola, conforme a les condicions i 
a les prescripcions indicades en l’informe emès pel Sr. David Palou i Lamarca, tècnic del 
Consell Comarcal, les quals són vinculants. 
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència de l’activitat esmentada 
i notificar-la a l’interessat. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 
 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a 
votació l’anterior proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 
7.- CANVIS DE NOM ACTIVITATS ANNEX II-2.- Acte seguit es dóna compte de la proposta 
que es presenta i que, copiada, diu el següent: 

 
“Ateses les sol·licituds presentades per: 

• La Sra. Maria José Ruiz Marza, en nom i representació de TIRSTRUP PV IX, SLU, 
en data 23-6-09, 

• El Sr. Jordi Pellicer Ambert, en nom i representació de TIRSTRUP PV XI, SLU, en 
data 23-6-09, 

• El Sr. Jordi Pellicer Ambert, en nom i representació de TIRSTRUP PV XII, SLU, en 
data 23-6-09, 

• El Francisco Tribó i Dalmau en nom i representació de TIRSTRUP PV X, SLU, en 
data 3-7-09, 

en les quals demanen el canvi de nom de les llicències ambientals ubicades al polígon 10 
parcel·la 39 del municipi del Palau d’Anglesola , i 
Tenint en compte els informes tècnics i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la 
legislació aplicable, 
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció dels següents acords: 
 



Primer.- Autoritzar el canvi de nom de les llicències ambientals incloses en l’annex II.2, per a 
l’activitat d’unes plantes solars fotovoltaiques de 99 kw cada una, ubicades al polígon 10 
parcel·la 39  del municipi del Palau d’Anglesola, a nom de:  

• TIRSTRUP PV IX, SLU, i que en endavant ha de ser a nom de CALDUCH SOLAR, 
SLU 

• TIRSTRUP PV XI, SLU, i que en endavant ha de ser a nom de LA DEVESA 
RAMADERA, SL 

• TIRSTRUP PV XII, SLU, i que en endavant ha de ser a nom de SAURA-GASSET, SL  
• TIRSTRUP PV X, SLU, i que en endavant ha de ser a nom de TRIBÓ PRAT SL  

Segon.- Els nous titulars de la llicència queden subjectes als mateixos drets i obligacions que 
els titulars inicials. 
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació dels nous titulars de realitzar els 
controls periòdics a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada. 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 
 

S’obre el debat i la Sra. Alcaldessa fa un incís en referència a que si la llicència inicial concedida 
per les activitats relacionades comportava condicions de soterraments de línies elèctriques, caldrà 
incloure-les també en la llicència del canvi de nom. Sense més intervencions sotmet a votació al 
proposta presentada, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
8.-MODIFICACIONS PADRÓ IVTM – 09.- Es procedeix a continuació, a la lectura de la 
següent proposta que diu: 

 
“Atès el padró de baixes que minoraran el padró de l’I.V.T.M., corresponent a l’exercici 2009,  
aprovat per acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, de data 8-01-09 
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 baixes del padró de l’IVTM, corresponents a l’exercici 2009, les quals 
importen un total de 97.18 € 
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, procedint-se a la votació de la que en resulta l’aprovació de 
la proposta per unanimitat. 
 
9.- PADRÓ  IAE – 2009.-  A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que llegeix, i que 
diu el següent: 
 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2009, corresponents 
a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula i modificacions 
del primer trimestre, 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 els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2009, corresponents a l'Impost 
sobre Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula i modificacions del primer trimestre, 
el quals importen un total de 34.922,92  euros. 



Segon.- Exposar l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de liquidació, al 
públic durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler 
d’anuncis 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.” 
 

Declarat obert el debat no es presenta cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta, queda 
aprovada per unanimitat. 
 
10.- PADRÓ IBI –2009.- La Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, la proposta que copiada, és 
la següent: 
 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2009, corresponents 
a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i rústega, 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 els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2009, corresponents a l'Impost 
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústega  i de característiques especials, que són les 
següents: 

IBI Urbana: 
Padró total : 249.312,36 E. 
Padró béns no subjectes: 12.669,59 E. 
Padró béns exempts: 646,65 E. 
Bonificacions  89,75 E.  
Llistes cobratòries:  235.906,37 E.  

IBI Rústega: 
Padró total: 44.962,32 E. 
Padró béns no subjectes:  76,52 E. 
Padró béns exempts:            0’00 E.  
Llistes cobratòries:   44.885,80 E.  

IBI Característiques especials: 
Padró total 6.649,83 E. 
Llistes cobratòries 6.649,83 E.  
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de 
liquidació al públic durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la 
província i al tauler d’anuncis 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.” 
 

Al no haver intervencions al debat, es passa a la votació, quedant la proposta aprovada per 
unanimitat. 
 
11.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IVTM – 2009.- La proposta que la Sra. Alcaldessa presenta 
en aquest punt, és la que diu el següent: 
 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’I.V.T.M. de l’exercici 2009, 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 del Padró de 
l’I.V.T.M., de l’exercici 2009,  
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.” 
 

Acte seguit s’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet la proposta a votació i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
12.- CERTIFICACIÓ D’OBRA “TANATORI MUNICIPAL”.- En aquest punt es dóna lectura 
a la proposta que copiada diu el següent: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per Eloy Crespo i Fill S.L. en relació a 
l’execució de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, emesa pels 
directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch, Sr. Jordi Capell i David Palou, d’un import de 
36.484,45 E. 
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. 
 
13.- PONÈNCIA VALORS PARCIAL: ÀMBIT SAU –3  Acte seguit es procedeix a la lectura 
de la proposta que, copiada literalment, diu: 
 

“Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat l’elaboració de la Ponència de Valors Parcial de 
béns immobles urbans corresponent a l’àmbit del polígon industrial SAU-3, i 
Atès que en data 30-7-09 la Gerència Territorial del Cadastre ha fet lliurament a aquest 
Ajuntament de l’esmentada Ponència de Valors Parcial, i 
Atès el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei del Cadastre immobiliari, aprovat pel 
RDL 1/2004, de 5 de març, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Emetre informe favorable a la Ponència de Valors Parcial de béns immobles urbans i 
la delimitació del sòl corresponent a l’àmbit del polígon industrial SAU-3 elaborada per la 
Gerència Territorial del Cadastre. 
Segon.- Notificar aquest acord, juntament amb l’informe favorable, a la Gerència Territorial 
del Cadastre per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat en el que la Sra. Alcaldessa explica el contingut de la Ponència emesa pel Cadastre 
i com que no hi ha intervencions, tot seguit, sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
14.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “RECERCA FUITES XARXA AIGUA 
POTABLE”.- A continuació se sotmet a la Junta de govern la proposta que, copiada, diu el 
següent: 
 



“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 2-10-08 va aprovar la 
contractació titulada “Servei de recerca fuites xarxa general aigua potable”, servei adjudicat a 
l’empresa SOREA per un import de 560,00 € més 89,60 € en concepte d’IVA, i 
Atès que un cop iniciades les inspeccions de la xarxa general d’aigua potable per recercar les 
fuites, s’ha detectat que el servei contractat és insuficient per tal de realitzar la tasca d’una 
manera eficient i efectiva,   
Atès el nou expedient incoat per a la contractació i adjudicació del servei titulat “Recerca fuites 
xarxa general aigua potable  al municipi del Palau d’Anglesola”, i 
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Contractar el nou servei titulat “Recerca fuites xarxa general aigua potable  al 
municipi del Palau d’Anglesola” pel sistema de procediment negociat sense publicació i 
mitjançant un contracte menor. 
Segon.- Adjudicar el servei titulat “Recerca fuites xarxa general aigua potable  al municipi del 
Palau d’Anglesola” a l’empresa SOREA, pel preu de 3.430,00 € més 548,80 € en concepte 
d’IVA. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda 
aprovada per unanimitat. 
 
15.- ADJUDICACIÓ “PROGRAMARI INFORMÀTIC GESTIÓ TRIBUTÀRIA”.- Acte 
seguit, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la següent proposta, que diu el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de juny de 2009 va aprovar l’expedient 
de contractació del servei titulat “Programari informàtic Gestió Tributària”, i 
Atès que durant el termini de presentació de propostes, s’ha presentat una única empresa 
licitadora i que és la que seguidament es relaciona: 
Plica núm. 1: ABS Informàtica, SL 
I, atès que un cop examinat el contingut de la documentació inclosa als sobres núm. 1 i 2 s’ha 
observat que l’empresa reuneix les condicions d’admissibilitat i execució, d’acord amb el 
previst al Plec de Clàusules Administratives, i 
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, i 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
delegació efectuada pel Ple de l’Ajuntament mitjançant acord de data 17 de setembre de 2008, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte de l'execució del servei titulat  “Programari 
informàtic Gestió Tributària” a l’empresa ABS Informàtica SL pel preu de 25.395,00 euros, 
més 4.063,20 euros en concepte d’IVA, atès que ha estat l’única empresa que ha presentat una 
proposta i que aquesta ha interessat a l’Ajuntament, tenint en compte els criteris establerts als 
plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació. 
Aquestes servei s’ haurà de portar-se a terme d’acord amb l’establert al Plec de clàusules 
administratives particulars aprovats, i la seva oferta. 
Segon.-  Notificar el present acord d’adjudicació provisional a l’adjudicatari, així com 
publicar-lo al diari oficial corresponent i al perfil del contractant. 



Tercer.- Requerir a l’empresa proposada com adjudicatària per tal que aporti la documentació 
indicada a l’article 135.4 de la Llei 30/2007 i dipositi la garantia definitiva equivalent al 5% del 
preu d’adjudicació, que importa la quantitat de 1.269,75 euros. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat, pel qual es passa a la votació, quedant la proposta aprovada per 
unanimitat. 
 
16.- CONVENI COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, FMC I ACM.- La 
Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt la següent proposta que diu: 
 

“Atès el conveni de col·laboració redactat pel Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques per tal de fomentar i concretar les actuacions pel que fa a l’execució de programes 
que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 
Segon.- Col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Justícia. 
Quart.- Ratificar aquest acord en la propera sessió que se celebri. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquella proposta queda 
aprovada per unanimitat.         
 
17.- RENÚNCIA CONTRACTACIÓ “MÀQUINA ESCOMBRADORA”.- La Sra. Alcaldessa 
anuncia que retira aquest punt de l’Ordre del dia d’avui, el qual deixa pendent d’aprovació fins a la 
propera sessió que se celebri. 
 
18.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- No n’hi ha. 
 
19.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues hores 
i trenta minuts. 
 


