
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia dos de 
juliol 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 Carme 
Tàpies i Llobera. El regidor Sr. Francesc Carrillo i Bergua s’incorpora en el punt núm. 9 Règim 
intern. 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 11-6-2010, 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. 68/10.-  Miquel Farnell Barqué: Llicència urbanística per a la construcció d’una 
caseta i col·locació de tanca a la finca ubicada al polígon 1 parcel·la 58. 
- Núm. 70/10.- Jaume Arriaran Miró: Llicència urbanística per a l’arranjament  del 
terrat de l’habitatge ubicat al C. Francesc Boldú, núm. 7. 
- Núm. 71/10.- Endesa Distribución Electrica SLU: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per al pas de tubs per a nous subministraments al C. La Coma. 
- Núm. 73/10.- Manuel Serradell Ortet: Llicència urbanística per a canviar la banyera 
per un plat de dutxa de la cambra de bany de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 8. 
- Núm. 74/10.- Teresa Camps Felip: Llicència urbanística per a pintar la façana de 
l’habitatge ubicat al C. Goya, núm. 6. 
- Núm. 77/10.- Carme Huguet Verdes: Llicència urbanística per a l’arranjament  de la 
façana de l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 20. 
- Núm. 78/10.- Teresa Piqué Xandre: Llicència urbanística per a col·locar plaques per a 
la impermeabilització de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 4. 

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 no hi ha intervencions pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la 
proposta presentada, que 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 70.028,98 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 
11-06-2010, 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 28-06-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 70.028,98 €, 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 no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 
aprovada per unanimitat. 
 
4.-MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-2010.- Acte seguit, es dóna compte de la següent 
proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès el padró de baixes que minoraran el padró de l’I.V.T.M., corresponent a l’exercici 
2010,  aprovat per acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, de data 21-01-2010 
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 baixes del padró de l’IVTM, corresponents a l’exercici 2010, les 
quals importen un total de 71,55 € 
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.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada en 
aquest punt, la qual, queda aprovada per unanimitat. 
  
5.- CANVI NOM ACTIVITAT ANNEX II-1.- Es procedeix a continuació a donar lectura a 
la proposta que diu el següent: 

 
“Atesa la sol·licitud presentada pels Srs. Josep M. Piñol Raurich i Roser Piñol, en 
representació de PIÑOL RAURICH SCP en demanda de canvi de nom de l’activitat 
ramadera porcina que consta a nom de PIÑOL RAURICH SCP  a favor del Sr. Xavier 
Piñol Miró, i 
Tenint en compte l’ informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex II.1,  per a 
l’exercici de l’activitat ramadera porcina, ubicada al polígon 11 parcel·la 126 del T.M. del 
Palau d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de govern de data 29-4-2005, a nom de 
PIÑOL RAURICH SCP, i que en endavant ha de ser a nom del Sr. Xavier Piñol Miró. 
 



Segon.- Notificar aquest acord als interessats i al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i com que no hi ha intervencions, se sotmet, acte seguit, a votació aquesta 
proposta presentada, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
6.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ: SISTEMES INFORMACIÓ.-  A continuació, la 
Sra. Alcaldessa, procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 19-6-09 va aprovar la 
realització de l’actuació titulada “Accés al servei de Via Oberta”, i 
Atès que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) ha concedit 
una subvenció de 2.000 euros per a la realització de l’esmentada actuació, i 
Atès que com a beneficiaris de la subvenció Via Oberta cal signar  l’adhesió al Conveni 
marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament 
del Palau d’Anglesola i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 
Consorci Localret, l’Ajuntament del Palau d’Anglesola i el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, per al seu coneixement i efectes. 
Tercer.- Nomenar la Sra. M. Carme Llobera i Torres, secretària-interventora de 
l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, amb DNI: 78057394V com a interlocutora de l’entitat 
davant el Consorci AOC. 
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar tots els documents necessaris per dur a terme 
l’efectivitat d’aquest acord. 
No obstant, la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient. 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta 
proposta queda aprovada per unanimitat. 
 
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ MANTENIMENT CALDERES GAS.- A 
continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la 
següent: 
 

“Atès l’expedient instat per la necessitat de cobrir el servei de manteniment anual per part 
d’una empresa especialitzada, de les calderes de gas ubicades al celobert de la Casa de la 
Vila, així com també  de les calderes del Local dels Joves i dels Vestidors del Camp de 
Futbol, totes elles de la marca “Roca”, destinades al servei de calefacció, les quals amb el 
decurs del pas del temps, ja han sofert alguna reparació, i 
 
Atès que els serveis tècnics han informat que l’única empresa que opera a la zona, 
autoritzada per la casa “Roca”, és Ilerter 2000 SL, la qual ha estat consultada i ha presentat 
pressupost de la despesa del servei a contractar, 
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 servei titulat “Manteniment calderes de gas” destinades al servei de 
calefacció dels diferents locals que hi ha instal·lats a l’edifici de la Casa de la Vila, així cim 
també del Local dels Joves i dels Vestidors del Camp de Futbol, mitjançant un contracte 
menor. 
Segon.- Adjudicar aquell servei titulat “Manteniment calderes de gas” a l’empresa ILERTER 
2000, SL, pel preu de 671,58 €, IVA exclòs, corresponent a un import de 95,94 € per cada 
una de les 7 calderes de la marca ROCA de les que disposa l’Ajuntament. 
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, pel qual se sotmet, tot seguit, la proposta 
presentada a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
 
8.-ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES MITJA 
TENSIÓ SUBTERRÀNIES DES DE LA SUBESTACIÓ DE FECSA DE MOLERUSSA 
FINS AL SAU-3”.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura ara a la proposta que presenta en aquest 
punt i que és la següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22-4-10 va aprovar l’expedient de 
contractació 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”, 
per procediment obert i tramitació ordinària. 
Durant el termini de presentació de propostes, es van presentar un total de 12 empreses i 
que són: 
 
- Núm.  1: EIPSA LLEIDA SA 
- Núm.  2: ADITEL 
- Núm.  3: ISOLUX CORSAN 
- Núm.  4: ALUPU SL 
- Núm.  5: RETAMAL SL 
- Núm.  6: IPV 
- Núm.  7: EMTE REDES 
- Núm.  8: EIFFAGE ENERGIA 
- Núm.  9: ELECNOR 
- Núm. 10: COBRA 
- Núm. 11: GRUPO AMS 
- Núm. 12: MUNTAGES SAFEL SL 
 
I, tenint en compte el Decret de l’Alcaldia de data 4-6-2010  es va procedir a l’obertura dels 
sobres núm. 1 “Documentació administrativa”, fent els requeriments pertinents referents a 
la manca de documentació presentada, atenent el que disposava el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, resultant admeses les 12  pliques presentades, ja que reunien 
les condicions d’admissibilitat i execució 
Així mateix, en data 28 de juny de 2010, es va reunir la Mesa de Contractació, per a 
procedir, en acte públic, a l’obertura dels sobres núm. 2: “Proposició econòmica i 
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris 
d’adjudicació del  Contracte 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” d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives. 
I, atesos els informes emesos pels tècnics municipals, els quals consten a l’expedient, i,  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de data 2-7-2010, i 



D’acord amb el 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 per l'execució de l’obra “Projecte elèctric 
de línies de mitja tensió subterrànies des de la subestació de FECSA ENDESA de 
Mollerussa fins al SAU-3 i annex complementari”, a l’empresa MUNTATGES SAFEL SL 
pel preu de 656.008,91 euros, IVA exclòs, atès que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa en el seu conjunt, tenint en compte els criteris establerts als plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen la present contractació. 
Aquestes obres hauran de portar-se a terme d’acord a l’establert al projecte i al Plec de 
clàusules administratives particulars aprovats, i la seva oferta. 
Segon.-  Notificar el present acord d’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta de 
licitadors que han participat en aquesta licitació, així com publicar-lo al diari oficial 
corresponent i al perfil del contractant. 
Tercer.- Nomenar Director de l’obra el Sr. Esteve Niubó i Mir. 
Quart.-  Nomenar Coordinadora de seguretat i salut de l’obra als efectes previstos al Reial 
Decret 1627/1997,  la  Sra  Mirna Pedrós i Pons. 
Cinquè.- 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. 
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i intervenen la Sra. Alcaldessa i la regidora, Sra. Tàpies, explicant que les 
empreses que s’han presentat a la licitació han ofertat una sèrie de millores de les quals, els 
tècnics, han valorat les que beneficien directament l’obra. 
 
Sense més intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
 9.- RÈGIM INTERN.- a) La Sra. Alcaldessa dóna compte de la petició formulada per la Sra. 
Laura Nabau Salvia, en la que sol·licita autorització per ampliació de la terrassa d’estiu o bé 
poder-la ubicar a la Pl. de la Generalitat, manifestant, la Sra. Alcaldessa, que no troba adient 
instal·lar la terrassa d’aquell bar en una plaça pública i que, en tot cas, el que caldria analitzar 
és la possibilitat d’ampliar l’espai de l’esmentada terrassa. 
 
El Sr. Emili Pastó exposa que ampliar la terrassa comportaria l’eliminació dels aparcaments 
ubicats al costat de la Pl. de la Generalitat en l’indret del C. Urgell, ja que, els carrils, han de 
tenir unes mesures concretes. Diu també que, si s’amplia l’espai de la terrassa i té lloc algun 
accident, la responsabilitat seria de l’ajuntament, per tot el qual considera que la terrassa ha 
d’ocupar l’espai marcat a l’efecte. 
 
b) El regidor Sr. Carrillo intervé donant lectura al següent escrit: 
 “ 

  
                   ” 



c) A continuació intervé la Sra. Montse Meseguer donant lectura a l’escrit que, copiat, diu el 
següent: 

 
“Tal com vaig anunciar en el ple del dimecres passat, aquest Ajuntament havia rebaixat el 

sou als treballadors en un 5%, que es prendrien les mesures oportunes per contenir la 

despesa pública; per això, no entenc gaire perquè s’han hagut d’organitzar una sèrie 

d’actuacions al llarg dels mesos de juliol i agost, que costen més de 8.000 euros. 

 

Una cosa és que els regidors gestioneu les vostres regidories de forma autònoma i, una 

altra molt diferent és actuar lliurement sense comptar amb el beneplàcit de l’Alcaldia. 

 

Hem de tenir en compte que travessem una època molt complicada; que, des de tots els 

organismes ens aconsellen portar a terme una política econòmica molt austera. I, encara 

que l’Ajuntament gaudeixi d’uns comptes sanejats, no es pot malgastar ni un euro de més, 

quan tots sabem que tenim en marxa un projecte de gran envergadura com és la guarderia, 

que suposarà un esforç econòmic important. 

 

Per tant, crec que estalviar en oci està totalment justificat; de la mateixa manera que s’ha 

retallat la durada de la Festa Major i s’han suprimit alguns actes d’aquesta, també es pot 

prescindir d’aquestes actuacions. 

 

A més, crec que no és correcte que hagueu intentat passar per damunt de la meva 

autoritat, al contravenir la meva decisió de contenció de la despesa. 

 

Per això, crec que amb la caminada que organitza la Penya i una de les actuacions 

programades pel mes de juliol o pel mes d’agost, n’hi ha suficient, per tant penso que 

hauríeu d’anul·lar la resta d’actuacions el pròxim dilluns.” 

 
A continuació el regidor, Sr. Francesc Carrillo, manifesta que les actuacions a les que es 
refereix ja fa temps que estan contractades, que són diners que corresponen a la seva partida i 
que, tal i com es va signar en el pacte polític, les regidories són autònomes. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que considera que els diners són de l’ajuntament i que, atenent les 
recomanacions rebudes, cal estalviar.  
 
Segueix el Sr. Carrillo, donant lectura a l’escrit que, copiat, diu el següent: 
 

“Tal i com us he dit, són uns actes que igualment, com els de la Festa major, fa molts 

mesos que estan contractats, en quan al que vostè diu, que es malgasta, és el seu criteri. El 

dia que vulgui farem un balanç i podrem comprovar qui malgasta més, el grup de CIU o 

AUP.” 

 
La Sra. Alcaldessa respon dient que aquesta és l’opinió del Sr. Carrillo, però que ella es 
reafirma en el fet de minorar els actes programats. 
 
El Sr. Carrillo demana que es faci un sol dia de Festa Major i llavors, diu, que es compromet a 
que, el mateix tant per cent que sobri a la partida de Festes, l’aplicarà a les seves partides. 
 
El Sr. Ramon Farnell intervé a continuació, informant que, per fomentar l’estalvi, també s’han 
anul·lat actes de la Festa Major, tot i que considera que hi ha determinades festes que no es 
poden suspendre. 
 
Acte seguit, el regidor Sr. Francesc Carrillo, dóna lectura a un nou escrit que, copiat, és el 
següent: 



 
“He fet una pregunta molt concreta i he dit que quin tant per cent et sobrava de la partida 

de festes i em comprometo a que en les meves partides, em sobri el mateix tant per cent.” 

 
Intervé a continuació, el Sr. Francesc Revuelta, manifestant que està d’acord amb la Sra. 
Alcaldessa, en el sentit que les decisions s’han de consensuar i que s’han de prioritzar altres 
mancances. 
 
La Sra. Tàpies exposa que cada regidor ha de tenir autonomia pròpia;  que es tracta d’una festa 
d’interès i volguda pel poble. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que d’autonomia en tenen tots, però llibertat per a fer el que es 
vulgui no, i considera que les decisions s’han de consultar. Que ella no era sabedora de 
l’existència d’aquests contractes i que ara els ofereix escollir-ne un al juliol o agost i anul·lar-
ne la resta. Que no qüestiona que sigui una festa d’interès sinó que el que qüestiona és la 
despesa que aquestes actuacions comporten.  
                                                                                                                          
10.- 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. 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


