
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia divuit de gener de l’any dos mil 
tretze, 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 28-12-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació, i no havent-
n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada 
per unanimitat. 

 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en 
aquest punt i que, 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. 105/12.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per modificar el traçat 
sol·licitat inicialment i aprovat per la Junta de Govern, en sessió de data 2-11-12, per obrir una rasa 
al C. Lleida, núm. 35. 
- Núm. 112/12.- Jordi Serra Sánchez: Llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem al 
C. Bassots, núm. 8 . 
- Núm. 1/13.-  Xavier Ferré Aviñó: Llicència urbanística per realitzar obres de reforma consistents 
en sanejament i consolidació de parets amb nou revestiment de morter, enderroc de tàbics divisoris 
i sanejament de parament de façana i nou revestiment del mateix amb morter de ciment, a 
l’habitatge ubicat al C. Nou, núm. 22.  
Expedient de pròrroga:  
- Núm. 2/13.- Gas Natural Distribución SDG SA: Concessió de primera pròrroga de la llicència 
urbanística núm. 105/12. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICIO que correspongui 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, per la qual cosa, tot seguit, se sotmet a votació la proposta i 
queda aprovada per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 
 



“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 63.419,51 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 28-12-2012, 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 17-01-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 63.419,51 €, 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 i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PEL SERVEI D’AIGUA 
POTABLE A DOMICILI - EXERCICI  2012.-Acte seguit es procedeix a donar lectura a la 
proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Acabat el període de cobrament dels Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua 
potable a domicili, corresponents a l’exercici 2012, 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 i llistes 
cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua potable a domicili corresponents a l’exercici 2012, 
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.” 
 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Acte seguit se sotmet a votació la proposta presentada que 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 

 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IBI URBANA – EXERCICI 2012.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa 
procedeix a donar lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 
 

“Atès que s’ha comprovat que no s’ha aplicat la bonificació per la condició de família nombrosa 
en els rebuts de l’IBI, per a l’exercici 2012,  aprovada per acord de la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament, en sessió de data 8-6-12 i 20-7-12,  respectivament,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació dels rebuts de l’IBI de l’exercici 2012,  corresponents als acord de 
la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, adoptats en sessió de data 8-6-12 i 20-7-12 
respectivament, per tal que hi consti la bonificació del 20% en concepte de família nombrosa.  
Segon.-  Notificar aquest acord personalment als interessats, 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. Tot seguit se sotmet a votació l’anterior proposta la qual 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
6.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES - ANY 2012.- A continuació es procedeix a la lectura 
de la següent proposta que, copiada, diu: 



 
“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en 
l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2012,  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 
2012, 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.” 
 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
7.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM- 2013.- En aquest punt es dóna lectura a la 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 2013, la relació de la quals consta a l’expedient, i  
Atès que 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, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent a 
l’any 2013 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient. 
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 
unanimitat. 
 
8.- BONIFICACIONS IBI-2013.- A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, 
és la següent: 
 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a l’exercici 
2013, per la condició de família nombrosa,   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 a l’exercici 2013, dels immobles on estan empadronats els peticionaris que ho han sol·licitat 
que consten a l’expedient.  
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.” 

Declarada l’obertura del debat no hi ha intervencions, i se sotmet, acte seguit, a votació la proposta 
presentada, quedant aprovada per unanimitat. 



9.- PADRO IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2013.- Acte seguit es 
llegeix la següent proposta que, copiada, diu: 
 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
corresponent a l’exercici de 2013, 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 2013, el qual  importa la quantitat de 133.308,62 E. 
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.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
10.-CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ESTUDI CÀLCUL ESTRUCTURA “CONSULTORI 
MÈDIC”.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Atès el projecte d’obres titulat “Reforma i ampliació del consultori mèdic” elaborat pels 
arquitectes Sr. Carles R. Guerrero Sala i la Sra. Aroa Guardiola Franci, dels Serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell,  per a l’execució de la citada obra de competència municipal, i 
Atès que abans d’executar l’obra és necessària la realització del càlcul d’estructura de formigó per 
a l’ampliació del consultori mèdic, i   
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 
conformitat amb el que disposa la LCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa KUBIC, Consultoria Tècnica SL, el contracte de 
serveis titulat “Estudi càlcul estructura consultori mèdic”, d’acord amb el pressupost ofertat, 
mitjançant un contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 800 euros, més l’IVA corresponent. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost vigent. 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions al debat i es procedeix a efectuar la votació de la proposta que queda aprovada 
per unanimitat. 

 
11.- CONVENI PER LA REDACCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA 
DE PROTECCIÓ CIVIL.- Acte seguit, es dóna lectura a la proposta que diu el següent: 
 

“Atès el que disposen la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,  el DL 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya i  els articles 303 i 304 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i  
Atesa la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell en referència a la 
redacció del Pla d’Assistència i suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Pla 
d’Urgell, i 
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 



Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al servei de redacció del Pla d’Assistència i 
suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Pla d’Urgell. 
Segon.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament del Palau d’Anglesola i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell per a la prestació de l’esmentat servei. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada, queda aprovada per unanimitat. 
 

12.- PRECS I PREGUNTES.-  En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa de les subvencions que, 
recentment, han estat concedides a aquest Ajuntament, i que són les següents: 

 
Del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’han concedit les següents: 
1) Per l’oferta cultural, un import de 600 E. 
2) Per actes de rellevància, un import de 500 E. 
 

De la Diputació de Lleida, s’han concedit les que, tot seguit, es relacionen: 
1) Per despeses de manteniment del consultori local, un import de 9.205’23 E. 
2) Per obres per la tanca del camp de futbol, un import de 4.000 E. 
3) Per l’adequació de diversos ressalts de la població, 33.854’59 E. 
 

De la Diputació de Lleida, mitjançant l’Institut d’Estudis Ilerdencs, les següents. 
1) Per adquisició de material audiovisual, un import de 3.000 E: 
2) Per l’adquisició de llibres per la Biblioteca municipal, un import de 630 E. 
3) Per oferta cultural, un import de 750 E. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 


