
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia tretze de maig de l’any dos mil 
onze, 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  29-04-2011, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que, 
copiada, diu el següent: 

 
“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. 21/11.-  Antoni Camps i Esteve: Llicència urbanística per arranjament del terrat amb nova 
impermeabilització i nou paviment, a l’habitatge ubicat  al C. Eres, núm. 2. 
- Núm. 22/11.- Conxita Botines i Bresolí: Llicència urbanística per repàs de la coberta per 
l’arranjament de teules malmeses i filtracions, a l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 41. 
- Núm. 23/11.-  Antoni Tàpies i Fabregat: Llicència urbanística per arranjament de la cuina amb 
canvi de revestiment i mobles i reconversió de porta a finestres, a l’habitatge ubicat  al C. 
Mollerussa, núm. 25. 
- Núm. 24/11.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per obertura de rasa a la 
vorera per instal·lació d’escomesa a nous clients, a  l’Av. Països Catalans. 
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.” 
 

Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada 
per unanimitat. 
  
3.- PROPOSTA LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- Acte seguit es procedeix a donar 
lectura a la proposta que es presenta, la qual copiada diu el següent: 

  
“Atès l’expedient instat pel Sr. Blasi Torrelles Vilalta en representació de TORRELLES 
CLAVERIA SCP en sol·licitud de llicencia ambiental per a una granja de porcs d’engreix, ubicada 
al polígon 8 parcel·la 98 del TM del Palau d’Anglesola. 
 
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 determinen, 
l’òrgan ambiental competent, que és l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada 
(OGAU), ha emès informe favorable que queda unit a l’expedient. 
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica aportada, 
informes i l’avaluació ambiental obrants en l’expedient, ateses les facultats  delegades per 



resolució de l’alcaldia de 15-10-2009, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, de l’expedient 
núm. 16/10, promogut pel Sr. Blasi Torrelles Vilalta en representació de TORRELLES 
CLAVERIA SCP, per a l’exercici d’una granja de porcs d’engreix, al terme municipal del Palau 
d’Anglesola, polígon 8 parcel·la 98, conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable, 
emès en data 12 d’abril de 2011, per l’Oficina de Gestió i Avaluació Ambiental Unificada 
(OGAU),  i en l’informe, emès en data 24-8-10, per la tècnica agrícola del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell, els quals són vinculants atès el que al respecte determinen els articles 44 i 46 del 
Decret 136/1999. 
Segon.-  Conforme al que s’estableix a l’article 47 del Decret esmentat, la proposta de resolució, 
acompanyada de la còpia diligenciada de l’informe de l’Oficina de gestió i avaluació ambiental 
unificada (OGAU), es notificarà als interessats i a l’OGAU, a fi efecte de què durant el termini de 
10 dies hàbils puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta la qual queda aprovada 
per unanimitat. 
 
4.- CONNEXIÓ CLAVEGUERAM DEPURADORA SAU-3.- A continuació es dóna lectura a la 
següent proposta que, copiada diu el següent:  
 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 19-4-2011, per la Sra. Dolors Tomàs i Felip en nom i 
representació de l’empresa Grup Òptim SA, ubicada al C. La Coma, núm. 12, en sol·licitud 
d’autorització per a connexió a la xarxa general de clavegueram del SAU-3, i 
Atès l’informe emès i la documentació presentada, és per tot el qual, la Junta de govern local, 
acorda: 
 
Primer.- Autoritzar l’escomesa al sistema de sanejament d’aigües residuals del polígon industrial 
SAU-3 a l’empresa Grup Òptim SA, ubicada al C. La Coma, núm. 12 d’aquell polígon. 
Segon.- Procedir a donar d’alta al Cens d’abocament al sistema de sanejament del polígon 
industrial SAU-3, l’empresa Grup Òptim SA. 
No obstant la Junta de govern local, acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet, acte seguit, a votació aquella proposta, que 
queda aprovada per unanimitat. 
  
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a 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 28.800,69 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 29-04-2011, 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 13-05-11, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 28.800,69 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per 
unanimitat.  



 
6.- PADRONS BÉNS IMMOBLES - EXERCICI 2011.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta 
la següent proposta: 
 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2011, corresponents a 
l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústega i de característiques especials, 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 2011, corresponents a l'Impost 
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústega i de característiques especials, que són els 
següents: 
• IBI Urbana: 
Padró total : 286.253,63 € 
Padró béns no subjectes: 16.147,51 € 
Padró béns exempts: 653,13 € 
Bonificacions  1.082,87 € 
Llistes cobratòries:  268.370,12 € 
 
• IBI Rústega: 
Padró total: 42.825,58 € 
Padró béns no subjectes:  0,00 € 
Padró béns exempts:            34,72 € 
Llistes cobratòries:   42.790,86 € 
 
• IBI Característiques especials: 
Padró total 5.785,37 € 
Llistes cobratòries 5.785,37 € 
 
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, al tauler 
d’anuncis i web municipals als 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 cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per 
unanimitat. 

 
7.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA.- La Sra. Alcaldessa procedeix, en aquest punt, a donar 
lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 
 

“Se sotmet a la consideració de la Junta de Govern el Decret de l’alcaldia de data 10 de maig de 
2011, que diu el següent: 
 

 “DECRET D’ALCALDIA  
Vist l’expedient en tràmit relatiu al procediment per a l’adjudicació, en règim de 
concurrència, d’una llicència d’autotaxi per al transport urbà al Palau d’Anglesola. 
Atès que en data 9 de maig de 2011, ha finalitzat el termini per a la presentació de les 
sol·licituds per prendre part en l’esmentat procediment. 
I, d’acord amb el que preveu la base 10ena del plec de clàusules administratives 
particulars, que regeixen l’esmentat procediment. 
Aquesta Alcaldia, ha resolt: 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos per prendre part en el procediment per a 
l’adjudicació, en règim de concurrència, d’una llicència d’autotaxi per al transport urbà al 
Palau d’Anglesola, que és la següent: 

ADMESOS NIF 



1. 43705709M 
2. 78061627H 
EXCLOSOS 0 

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Perfil del 
Contractant de la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, mitjançant 
edicte, la present resolució. 
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern Local de l’Ajuntament. 

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

No hi ha intervencions al debat pel qual, acte seguit, se sotmet la proposta presentada, a votació i 
queda aprovada per unanimitat. 

 
8.- PRECS I PREGUNTES.-  No se’n presenta cap. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze 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. 

 
 


