A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-tres d’octubre de l’any dos
mil quinze, 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 Jaume Timoneda i Nabau. . 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 Baptista Pou i López, i Irene Ruestes i Guillem. 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 9-10-2015, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, 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.-Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa
i que, copiada, és la 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. 75/15.- Francisca López Lara: Llicència urbanística per a la distribució d’una cambra amb
envà de guix, canviar dutxa petita per una de gran, reparar canaleres i enrajolar les parets tot en la
planta baixa de l’immoble ubicat al C. Colon, núm. 30.
- Núm. 81/15.- Carme Huguet Verdes, Josep M. i Alejandro Banzo Huguet: Llicència urbanística
per a l’enderroc d’un edifici entre mitgeres ubicat al C. Sant Josep, núm. 52.
- Núm. 83/15.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per obrir una rasa per a
la instal·lació d’una canonada per a la connexió d’un nou subministrament al C. Cervantes, 32 (
per l’Av. Pau Casals).
- Núm. 84/15.- Robert Garrofé Guillem: Llicència urbanística per a la substitució de teules de la
coberta per panell de sandwich, construcció d’un lavabo i arranjament de les parets interiors, del
magatzem ubicat al C. Canal, núm. 44.
- Núm. 85/15.- Roser Nabau Ambert: Llicència urbanística per a l’enderroc del tàbic que hi ha
entre la cuina i el menjador, de l’immoble ubicat al C. Cervantes, núm. 24.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
3.- PROPOSTA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa
procedeix a llegir la proposta que presenta i que diu el següent:
“Atès l’expedient instat per Central Agro-Llobera SA, en sol·licitud de llicència municipal per a
l’exercici d’una activitat “d’Emmagatzematge i comercialització de productes fitosanitaris” que es

troba classificada amb el codi 12.10 “Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos, amb una
capacitat d’emmagatzematge superior a 50m3”, inclosa en l’Annex II i sotmesa al règim de
llicència ambiental, ubicada al carrer de La Coma, núm. 27, polígon industrial SAU3 del Palau
d’Anglesola, i
Resultant que, acomplerts els tràmits que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats, els òrgans ambientals competents, la Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental i el Tècnic Municipal, han emès uns informes favorables que queden
units 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 25-06-2015, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental, de l’expedient núm. 8/2015, promogut per
Central Agro-Llobera SA, per a l’exercici d’una activitat “d’Emmagatzematge i comercialització
de productes fitosanitaris” que es troba classificada amb el codi 12.10 “Dipòsit i emmagatzematge
de productes perillosos, amb una capacitat d’emmagatzematge superior a 50m3”, inclosa en
l’Annex II, ubicada al carrer de La Coma, núm. 27, polígon industrial SAU3 del Palau
d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en els informes, emesos en data 21-7-15 i 1410-15, pel Tècnic Municipal i per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental respectivament,
els quals són vinculants atès el que disposa la Llei 20/2009
Segon.- Conforme al que s’estableix a l’article 46 de la Llei 20/2009, la proposta de resolució
provisional, incloent l’informe del tècnic i l’informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es notificarà als interessats i a la Ponència
Comarcal d’Avaluació Ambiental a fi i efecte què durant el termini de 15 dies hàbils puguin
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pels qual se sotmet la proposta a votació i queda
aprovada per unanimitat.
4.- LLICÈNCIA RÈGIM DE COMUNICACIÓ - ANNEX III.- A continuació es dóna lectura a la
següent proposta:
“Atesa la documentació presentada pel Sr. Joan Viladevait Costa, en representació de l’empresa
Fabricació de maquinària i mecanitzats Mecamaq S.L. sol·licitant llicència d’activitat per a
Indústria de disseny, mecanitzat i fabricació de premses hidràuliques, en el local situat al C/
Bassots, 10, del polígon industrial SAU3, i
Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats, l’activitat de fabricació de maquinària es troba classificada amb el codi 3.14 “Fabricació
de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries”, inclosa en l’Annex III sotmesa al
règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha
emès en data 13-10-2015 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i
inici de l’activitat projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir llicència municipal al Sr. Joan Viladevait Costa, en representació de l’empresa
Fabricació de maquinària i mecanitzats Mecamaq S.L., pel desenvolupament de l’activitat per a
Indústria de disseny, mecanitzat i fabricació de premses hidràuliques, en el local situat al C.
Bassots, 10, del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització de l’establiment destinat a la fabricació
de maquinària, ubicat al carrer Bassots, 10, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’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.”

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta
que 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 26.047,70 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-10-2015, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, 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 22-10-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 26.047,70 €, 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 intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i qeuda aprovada
per unanimitat.
6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IBI RÚSTEGA – 2015.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la
proposa que copiada, diu el següent:
“Atès que s’ha detectat una errada en la proposta d’acord redactada i aprovada per la Junta de
Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22-5-15, en el sentit que l’import de les llistes
cobratòries de l’IBI Rústega corresponents a l’exercici 2015 importen un total de 41.262,01 € i no
42.262,01 € que hi consta,
És per tot el qual, es proposa a la Junta de govern l’adopció del següent acord:
Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22-5-15,
per tal que hi consti que l’import de les llistes cobratòries de l’IBI Rústega corresponents a
l’exercici 2015, ascendeixen a 41.262,01 €.
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 presentada i queda aprovada
per unanimitat.
7.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IBI RÚSTEGA I BICES – EXERCICI 2015.- A continuació la
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que. copiada, diu el següent:
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI rústega i BICES, de l’exercici 2015, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels Padrons de l’IBI
rústega i BICES, de l’exercici 2015.
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.”

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per
unanimitat.
8.- ALTES I BAIXES PADRÓ IVTM – PRORRATEIG 2N TRIMESTRE 2015.- Es dóna lectura,
tot seguit, a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que, copiada, és la següent:
“Ateses les modificacions notificades durant el 2r. trimestre de 2015, i que afecten al Padró de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2015, i
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 modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponents a l’exercici 2015, i que són les següents:
ALTES ---------------------- 249,90 €
BAIXES ------------------1.278,29 €
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, pels qual se sotmet la proposta a votació i queda
aprovada per unanimitat.
9.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de les tres
propostes que presenta en aquest punt i que són les següents:
a)“Atesa la petició presentada, en data 13-10-2015 per la Sra. Josefa Gou Cardona , en sol·licitud de
canvi de nom dels nínxols 1,2,3 i 4 de la fila 225, a favor de la Sra. Josefa Gou Cardona , i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1,2,3 i 4 de la fila 225, fins ara a nom de Josep
Gou Llobera i en endavant a nom de la Sra. Josefa Gou Cardona.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b)“Atesa la petició presentada, en data 14-10-2015 per les Sres. Magdalena Farré Solans i Antònia
Farré Solans, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1,2,3 i 4 de la fila 185, a favor de la Sra.
Magdalena Farré Solans , i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1,2,3 i 4 de la fila 185, fins ara a nom d’Hs.
d’Isidre Farré Segú i en endavant a nom de la Sra. Magdalena Farré Solans.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
c)“Atesa la petició presentada, en data 21-10-2015 per les Sres. M. Soledat Roca Gou i Joana Roca
Gou, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 3 i 4 de la fila 137, a favor de la Sra. M. Pilar
Lloret Roca, i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 3 i 4 de la fila 137, fins ara a nom d’Hs. de Maria
Gou Sans i en endavant a nom de la Sra. M. Pilar Lloret Roca.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmeses a votació les tres propostes presentades queden aprovades
per unanimitat.
10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “CONTROL ANALÍTIC AIGÜES DEPURADORA
SAU-3.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la següent proposta que diu:
“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una
empresa que realitzi el servei de control analític de les aigües abocades per la depuradora ubicada
al polígon industrial SAU-3, així com també la determinació dels índex biològics en la llera final
d’abocament al Riu Corb, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, a
sol·licitud d’aquest Ajuntament, pel que fa al contracte per a la prestació del servei de control
analític de les aigües que aboca l’esmentada depuradora, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat
amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, el
contracte titulat “Control analític aigües depuradora SAU-3”, per un import de 2.027,46 €/any, més
425,77€ en concepte d’IVA d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per
raó de la quantia. La vigència del contracte serà d’un any, comptador a partir del 8-11-14.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
11.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “CANVI VÀLVULES
DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE”.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta de
l’alcaldia que, copiada, és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament creu necessari realitzar l’obra titulada “Canvi vàlvules distribució
aigua potable”, i
Tenint en compte que la Diputació de Lleida va concedir-nos una subvenció per tal de sufragar
part de la despesa que aquesta actuació pugui comportar, i
Atès l’import del pressupost presentat per Sorea, SAU, empresa especialitzada en aquest tipus
d’actuacions, pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Sorea, SAU el contracte titulat “Canvi vàlvules
distribució aigua potable”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor
d’obres. El preu del contracte importa la quantitat de 27.841,63 euros, més 5.846,74 euros,
corresponents al 21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.

Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors amb la inclusió dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pels qual se sotmet la proposta a votació i queda
aprovada per unanimitat.
12.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “ADEQUACIÓ DEL
MAGATZEM MUNICIPAL”.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que aquest Ajuntament creu oportú i necessari adequar el magatzem municipal i realitzar-hi
diverses actuacions de millora, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
Tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Instal·lacions Regué el contracte titulat “Adequació
magatzem municipal”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 2.867,50 euros, més 602,17 euros, corresponents al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
Tercer.- Notificar aquest acord al licitador amb la inclusió dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
13.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “OBRES
PREPARATÒRIES AMPLIACIÓ CEMENTIRI: ADEQUACIÓ TERRENY”.- Acte seguit es
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament té previst dur a terme les obres d’ampliació del cementiri municipal, i
Atès que per tal d’iniciar-les, és necessari adequar el terreny, aportar-hi recebo i posteriorment
compactar-lo, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:
Primer.- Contractat i adjudicar a l’empresa Mases SL, el contracte de l’obra titulada “Obres
preparatòries ampliació cementiri: Adequació terreny”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 9.032,00 euros, més 1.896,72 euros, corresponents al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2015.
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 i queda aprovada per
unanimitat.
14.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i
quaranta-cinc minuts.

