
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia dotze de 
novembre 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 29-10-2009, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o 
rectificació a fer i és la Sra. Carme Tàpies qui demana la paraula per a manifestar que tant la Sra. 
Alcaldessa com ella, van assistir a un curset i que les dues saben que en l’apartat de Precs i 
Preguntes no és un lloc on hi hagi d’haver acords i que li sembla que en aquell apartat no hi va 
haver res. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que potser no s’hi va fixar bé. Comenta que el tràmit d’urgència es va 
fer per l’ampliació de la jornada laboral del personal de neteja. 
 
Intervé la Sra. Tàpies dient que en aquell tràmit d’urgència es va dir que s’hi posava també “Règim 
intern”.  
 
La secretària manifesta que el tràmit d’urgència només va ser pel punt concret de l’ampliació de la 
jornada laboral. I que a l’Ordre del dia no hi estava inclòs el punt de Règim intern i només hi 
quedava el punt de Precs i Preguntes. També pregunta a la Sra. Tàpies quins són els acords que es 
varen adoptar en aquell punt de Precs i preguntes. 
 
La Sra. Tàpies diu que considera que sí que hi ha acords, i que està convençuda que tot es va dir 
abans del punt de Precs i Preguntes i que, en aquest, no hi havia res. 
 
Respon la secretària que els diferents temes relacionats, es van anar fent, sense que hi hagués cap 
punt on incloure’s i sense que, per cap d’ells se’n declarés la urgència. Que és per això que s’ha 
inclòs en l’únic punt que quedava a l’Ordre del dia i que és el de Precs i Preguntes, ja que la resta 
de punts tots eren concrets i específics pels temes que s’hi exposen. Que així és com va anar la 
sessió, i que si ara volen acordar rectificar l’acta i dir que ha de ser d’una altra manera, que així es 
transcriurà. 
 
El Sr. Carrillo diu que tampoc van dir que fos a Precs i Preguntes, perquè es va dir abans, i que, no 
obstant, s’hi ha posat. 
 
La secretària  li respon que no hi havia cap altre punt on incloure-ho i li pregunta on volia que ho 
posés. 
 
Respon el Sr. Carrillo que ho podia haver posat a la pàgina anterior i de cap per avall. 
 
La Sra. Alcaldessa posa fi a les intervencions que segueixen de desqualificació i descrèdit mutu 
entre el regidor Sr. Carrillo i la secretària,  i clou el debat confirmant que s’aprova l’acta amb la 
inclusió de l’apreciació exposada. 



 
Se salva l’errada que hi havia en la redacció, en haver-hi inclòs l’assistència del regidor Sr. 
Francesc Revuelta Hernando, i no haver-hi assistit. 
 
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ICAEN.- Es dóna compte 
a la Junta de govern de la Resolució adoptada per l’alcaldia, en data 4 de novembre de 2009, la 
qual diu el següent: 

 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Atesa l’Ordre ECF/407/2009, de 15 de setembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència 
energètica en règim reglat en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència 
energètica i s’obre la convocatòria per a l’any 2009, i 
Atès el que disposa l’art. 53.1 apartat p) del Real Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és pel qual  
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la realització de l’actuació titulada “Pla de millora i d’adequació de 
l’enllumenat exterior de l’Avinguda Sant Roc, vora el poliesportiu i a la Plaça Ramon Roca del 
Palau d’Anglesola” i dur a terme les inversions necessàries per aquella actuació. 
Segon.- Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia una subvenció de 5.420,29 € amb destinació a 
les actuacions de millora i adequació de l’enllumenat esmentat.  
Tercer.- Fer constar que aquesta corporació local, té previst consignar al pressupost de 
l’exercici de l’any 2010, el crèdit suficient per atendre les despeses que aquesta actuació pugui 
comportar. 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern en la propera sessió que se 
celebri.  
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
El Palau d’Anglesola, 4 de novembre de 2009.” 
   

La Junta de govern local en queda assabentada. 
 
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 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. 101/09.-  Jaume Solé Miquel: Llicència urbanística per a l’arranjament de 
revestiments de les façanes dels carrers Fassina i Trav. Sant Antoni,  de l’habitatge ubicat 
al C. Sant Antoni, núm. 23. 
- Núm. 102/09.- Antoni Buñales Jimenez: Llicència urbanística per a l’arranjament del 
paviment en la zona del menjador i habitacions de la planta baixa  de l’habitatge ubicat al 
C. Sant Josep, núm. 28. 



- Núm. 103/09.- Felip Tribó Pascual: Llicència urbanística per a l’arranjament de 
paviment i sanejament en la zona del garatge existent, de l’habitatge ubicat al C. Fassina,  
núm. 45. 
- Núm. 104/09.- Jaume Arriaran Miró: Llicència urbanística per a repassar la coberta de 
l’habitatge ubicat al C. Canal,  núm. 6. 
- Núm. 105/09.- Teresa Nabau i Ortet: Llicència urbanística per a la construcció d’una 
tanca a l’habitatge ubicat al C. Aussies March, núm. 4. 
- Núm. 106/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a localitzar una fuita en la canonada ja existent al C. Pou Nou. 
- Núm. 107/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a localitzar una fuita en la canonada ja existent a la Pl. Abadia,  
núm. 8. 
- Núm. 108/09.- Francesc Farnell i Teixidó: Llicència urbanística per a l’obertura d’una 
finestra a la façana posterior de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 3. 
Expedient de pròrroga: Núm. 2/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Concessió de la  
primera  pròrroga de la llicència urbanística núm. 2/09 

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 la Sra. Carme Tàpies intervé preguntant, en relació a les sol·licituds de Gas 
Natural per reparació de fuites, si en aquests casos de perill, també s’empra el procediment normal 
de les llicències, al qual la Sra. Alcaldessa respon que, aquella empresa, ja va posar-se en contacte 
amb caràcter previ amb l’ajuntament, i que varen informar que el sistema que utilitzen és 
comprovar si la reparació és urgent o pot esperar la llicència; que si és urgent la realitzen amb 
caràcter prioritari per tal d’evitar possibles danys. 
 
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada, la qual queda aprovada per 
unanimitat. 
 
4.- LLICÈNCIA D’OBERTURA I PRIMERA UTILITZACIÓ.- Acte seguit, la Sra. 
Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que diu el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 6-8-2009, va concedir la llicència a la Sra. 
Sònia Mateu Camps, pel desenvolupament de l’activitat,  inclosa en l’Annex III i sotmesa al 
règim de comunicació, corresponent a un allotjament independent nomenat “Cal Mateu”, 
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,  i 
Atès que en data 19-10-09, la Sra. Sònia Mateu Camps ha presentat la documentació requerida  
en l’informe esmentat, i 
Tenint en compte que un cop verificada aquesta documentació i efectuades les comprovacions 
pertinents, el Sr. David Palou, en data 4-11-2009, ha emès un informe favorable, 
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Atorgar llicència d’obertura i primera. utilització a l’establiment nomenat “Cal 
Mateu”, ubicat a l’Av. Pau Casals, 32 del Palau d’Anglesola, pel desenvolupament de 
l’activitat d’allotjament independent. 
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’obertura i 1a. utilització  
de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat. 



No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació aquesta proposta, que queda aprovada 
per unanimitat. 
  
5.- 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 30.382,66 € presenta en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 29-
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 11-11-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 30.382,66 €, 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 intervencions, sotmetent-se a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
6.- CERTIFICACIÓ D’OBRA “MILLORA DE L’ENTORN I LA SEGURETAT VIAL A 
LA PLAÇA DE LA GENERALITAT”.- Acte seguit se sotmet a la consideració de la Junta, la 
següent proposta: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per Simó Farnell SL en relació a l’execució de 
l’obra titulada “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”, és pel qual 
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la 
Plaça Generalitat”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell, d’un 
import de 50.658,15E. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
7.- CERTIFICACIÓ ÚNICA I RECEPCIÓ DE L’OBRA “CANVI SANEJAMENT PLAÇA 
DE LA GENERALITAT”.- Aquest punt s’inicia amb la lectura de la proposta següent: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per Simó Farnell SL en relació a 
l’execució de l’obra titulada “Canvi sanejament de la Plaça Generalitat”, i 
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada 
obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 



Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Canvi sanejament de la 
Plaça Generalitat”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i el Sr. Jordi Capell 
d’un import de 39.470,40 E. 
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha cap intervenció al debat, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta presentada, la 
qual queda aprovada per unanimitat. 
 
8.- CERTIFICACIÓ “TANATORI MUNICIPAL”.- A continuació es dóna lectura a la proposta 
que, copiada, diu el següent: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 5 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. 5 de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, emesa pels 
directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch, Sr. Jordi Capell i David Palou, d’un import de 
31.216,30 E. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Al no haver-hi intervencions al debat, se sotmet acte seguit, a votació la proposta presentada, que 
queda aprovada per unanimitat. 
  
9.- CONVENI AJUNTAMENT - AOC.-  Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent 
proposta que diu: 

 
“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 notificacions electròniques e-NOTUM”, 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 e-NOTUM cal signar un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament del Palau d’Anglesola i el Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya  per tal de regular les condicions de prestació del servei de notificació electrònica 
del Consorci AOC a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola,    
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya  
, per al seu coneixement i efectes. 
Tercer.- 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 i explica que el motiu d’aquest conveni és millorar 
informàticament l’accés a la informació municipal dels ciutadans. 
 
La Sra. Tàpies manifesta que l’any 2010 és d’obligació l’accés a la informació municipal  
informàticament, pel qual hi ha concedida una subvenció de 2000 euros. 
 



La Sra. Alcaldessa afegeix que, tot i així, sembla que, per aquella data i a nivell general, serà difícil 
que funcioni correctament. 
 
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta anterior que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
10.- RÈGIM INTERN.- a) En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa els assistents de la 
informació rebuda de la Subdelegació del Govern, en la que es comunica que la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, ha endegat un pla de distribució de descodificadors de TDT adreçat a col·lectius 
considerats amb risc d’exclusió social per tal de facilitar-ne la seva adquisició sense cost 
econòmic, de tot el qual se n’encarreguen les assistentes socials i se’n passarà la corresponent 
informació als interessats. 
 
b) A continuació la Sra. Alcaldessa informa en relació a la circular redactada, seguint el modelatge 
de Fondarella i Ivars, la qual es passarà a tots els domicilis de la població, informant de 
l’actualització de les dades cadastrals, i de la qual en dóna lectura per a coneixement dels regidors. 
 
c) A continuació, la Sra. Alcaldessa, exposa que s’ha rebut la notificació del “Paro agrari” i de la 
manifestació que es farà el proper dia 20 a Madrid, alhora que es demana el recolzament dels 
municipis. Comenta que cas de fer-se un Ple s’inclouria aquesta proposta en un punt de l’Ordre del 
dia. 
 
d) La Sra. Alcaldessa informa que, el passat dia 9 de novembre, va tenir entrada a l’ajuntament, un 
document del Grup PAO, en el que hi relacionen diversos principis i normativa per a poder  
realitzar una consulta popular per la independència, en el que se sol·licita la seva inclusió en 
l’Ordre del dia d’un Ple. 
 
e) A continuació el regidor, Sr. Francesc Carrillo, manifesta que té en estudi l’adquisició d’algun 
inflable amb destinació a l’ampliació del Parc de Nadal, pel qual informa que hi ha una 
consignació pressupostària de 3000 E. 
 
f) La Sra. Tàpies manifesta que ha lliurat les factures del cost de la reparació del clavegueram en 
l’indret del C. Sant Josep davant l’habitatge de la Sra. Montse Torné, del qual se’n detectà que 
l’havia trencat l’empresa Gas Natural al realitzar les obres de col·locació del gas, i als efectes de 
que siguin lliurades a l’esmentada empresa per tal que puguin abonar-ne la despesa ocasionada, 
alhora que, l’ajuntament, pugui abonar a la Sra. Torné, la factura d’Hidrodovi de la qual se’n va fer 
càrrec ella sense que li correspongués pel fet que no es tractava d’una neteja sinó que el tub estava 
trencat per causes alienes a la Sra. Torné. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.-  a) Intervé en aquest punt el Sr. Francesc Revuelta que manifesta, 
en primer lloc, que en la Junta del dia anterior no va poder arribar a l’hora i va fer-ho un cop 
acabada.  
 
Segueix la seva intervenció i diu, en referència al punt de l’acta anterior on es parla del servei dels 
Mossos d’Esquadra dins la població i de la circular repartida domiciliàriament, que manifesta i fa 
constar el seu desacord amb aquesta actuació. 
 
La regidora, Sra. Carme Tàpies, intervé dient-li que es va aprovar un conveni amb el Servei Català 
de Trànsit, que ell també va aprovar, i que, el conveni, comporta algunes actuacions. Que quan es 
va aprovar era el moment de dir si es volia o no, i que hi va haver unanimitat en que es volia. 



 
Manifesta el Sr. Revuelta que el conveni és una cosa i la carta una altra. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que l’únic que es va comentar en aquella Junta anterior era si calia fer 
un canvi en l’ordenança per tal que els Mossos tinguessin la potestat per actuar. 
 
Intervé novament el Sr. Revuelta repetint que, tot i que està conforme amb el conveni, no n’està 
amb el que disposa la carta en la que hi consta que es demana el servei dels Mossos dins la 
població a partir de tal dia. 
 
Clou aquest punt la Sra. Tàpies dient que es tracta només d’informar. 
 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues hores. 
 
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.  

 
 


