A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-tres de desembre 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 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 10-12-2010, 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 les propostes que presenta l’alcaldia en
aquest punt, les quals copiades, diuen:
a) “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. 114/10.- Joan Reixachs i Carbonell: Llicència urbanística per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al C. Lleida, núm. 35-39.
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.”
b) “Atesa la instància presentada en data 10-11-10 pel Sr. Josep M. Casajoana Carrera, en nom
de “Standart 3000 SL” en sol·licitud de devolució de l’import de l’ICO corresponent a la
llicència urbanística núm. 114/07 i
Tenint en compte l’informe tècnic de data 12-11-2010 i l’informe de secretaria de data 15-112010 que consten a l’expedient, i el contingut de la legislació aplicable, en els que s’informa
que NO s’ha iniciat l’obra i el procediment a seguir, i
Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies per presentar al·legacions d’acord amb el que
disposa la Resolucions de l’alcaldia de data 15-11-2010
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar l’anul·lació de la llicència urbanística núm. 114/07, instada pel Sr. Joaquim
Rodríguez Andreu, en nom de “Standart 3000 SL”, per desistiment del propi interessat.
Segon.- Aprovar l’anul·lació de la liquidació efectuada en concepte d’ICO corresponent a la
llicència urbanística 114/07 i procedir a la seva devolució.
Tercer- Notificar aquest acord a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual es procedeix a la votació de les dues
propostes presentades que queden aprovades per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Tot seguit es dóna compte de 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 81.540,72 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 10-12-2010, 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 20-12-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 81.540,72 €, 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.”
Sense que hi hagi intervencions al debat, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada
per unanimitat.
4.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS PADRÓ IVTM 2011.- Es dóna lectura a la següent
proposta que diu el següent:
“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost
de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2011, amb les quals s’ha 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 a 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 APROVADES
• Exempció per minusvalia:
-TERESA VIGATÀ MITJANS, vehicle matrícula: 7194-GWB
- MOHAMED OUAZARF, vehicle matrícula: 2107-GVH
- JOSEP M. SOLSONA ORTET, vehicle matrícula: 4438-GVN, que substitueix el vehicle
matrícula L-7744-V per al qual ja tenia la bonificació concedida.
• Bonificació 100% per vehicle històric:
- ANDREU BOIXADERA BOFARULL, vehicle matrícula: H-0814-BBB
• Bonificació 100% per antiguitat:
- ANTONIO RAMES FONTANET, vehicle matrícula: M-5447-S
Segon.- Denegar la sol·licitud d’excempció per minusvalia del Sr. Josep Maria Serrano Piñol, pel
vehicle: 8845-GLL, atès que ja disposa d’aquesta bonificació pel vehicle al seu nom, matrícula:
9155-CZV
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los 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.

5.- 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. : Victor Andres Elias Castilla
- Srs.: M. Carme Miró Mó i Santiago Martí Martí
- Sr. Sergi Nieto Ruiz
- Sr. Mohamed Ouazarf
- Sr. Juan Manuel Martín Alarcón
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.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet la proposta presentada a votació i
quedant aprovada per unanimitat.
6.- CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA.- En aquest apartat la Sra. Alcaldessa presenta la
proposta que diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 4 i última presentada per Construcciones Lumbierres SL en
relació a l’execució de l’obra titulada “construcció magatzem municipal”, inclosa al programa
del Fons estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, 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. 4 i última de l’obra titulada “Construcció magatzem
municipal”, emesa pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch i Sr. Jordi Capell, d’un import
de 25.534,49€.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
7.- PLA SEGURETAT I SALUT OBRA “RENOVACIÓ PART XARXA SANEJAMENT C.
CANAL”.- Tot seguit es procedeix a donar lectura a la següent proposta:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 10-12-2010 va aprovar
l’expedient per a la contractació i adjudicació de l’obra titulada “Renovació part xarxa
sanejament C. Canal” mitjançant un contracte menor d’obres i tramitació abreujada i urgent, i
Atès el que disposa el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i
Atès el Pla de Seguretat i Salut de l’esmentada obra, redactat per l’empresa Construccions Simó
Farnell SL i tenint en compte l’informe favorable emès pels tècnics competents, és pel qual
proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar Director de l’obra l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Sr.
Xavier Gelonch i Pifarré.
Segon.- Nomenar Coordinador de seguretat i salut de l’obra l’arquitecte tècnic del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, el Sr. Jordi Capell i Mateus.
Tercer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada “Renovació part xarxa sanejament
C. Canal”.

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat.
8.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ IBI - 2010.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura
a la proposta que presenta i que diu:
“Acabat el període de cobrament dels padrons de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
Urbana, Rústica i de Característiques Especials de l’exercici 2010, 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 de
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana, Rústica i de Característiques Especials de
l’exercici 2010,
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 intervencions, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
9.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ IAE – 2010.- A continuació la Sra. Alcaldessa
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Acabat el període de cobrament del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), de
l’exercici 2010, 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’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2010,
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.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada
per unanimitat.
10.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ RECOLLIDA ESCOMBRARIES, 2N.
SEMESTRE 2010.- En aquest punt es presenta la proposta que copiada diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’Escombraries del 2n. semestre de
l’exercici 2010, 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 la
recollida d’Escombraries del 2n. semestre de l’exercici 2010.
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.”

Com que no hi ha intervencions al debat es passa, tot seguit, a la votació de la proposta que queda
aprovada per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.- Atesa la sol·licitud presentada per l’Associació de donants de sang
del Pla d’Urgell, la Junta de govern, per unanimitat, acorda concedir l’ajuda demanada, d’un import
de 53 E., en concepte de col·laboració pels entrepans que es lliuren als donants.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze hores i
trenta-cinc 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.

