A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia onze de desembre de l’any dos
mil vuit, 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, Carme Tàpies i Llobera,
els següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, Francesc Revuelta i Hernando i Montserrat
Meseguer i Muñoz. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art.
113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Emili Pastó i Garcia, 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 27-11-2008, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació o rectificació a fer i no havent-n’hi cap, s’acorda, per unanimitat, aprovar la sessió
esmentada.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia
en aquest punt, la qual 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 emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 150/08.- Domènec Camps Simó: Llicència urbanística per a la construcció d’una
tanca metàl·lica al solar sense edificar ubicat a l’Av. Font de l’Aguaït, núm. 20.
- Núm. 151/08.- Enric Tomàs Simó: Llicència urbanística per a revoc de consolidació de
la façana de l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 39.
- Núm. 153/08.- Josep Gou Espinet: Llicència urbanística per a l’enderroc del balcó
existent en mal estat de l’habitatge ubicat al C. Orient, núm. 19.
- Núm. 154/08.- Eduard March Garcia: Llicència urbanística per a la construcció d’un
magatzem sense ús específic, per tal de fer les funcions de magatzem per l’habitatge
ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 5A.
-Núm. 155/08.- Dolors Granollers Espinet: Llicència urbanística per l’arranjament de la
canal de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Carme, núm. 6.
Expedient de pròrroga:
- Núm. 14/08.- Fisope SL: Concessió de segona pròrroga de la llicència urbanística núm.
59/07.
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 no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada
que queda aprovada, per unanimitat, dels regidors assistents.

3.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- A continuació es procedeix a donar lectura a la
proposta que, copiada, diu:
“Atès l’expedient instat pel Sr. Ramon Vilagrasa i Torné, en sol·licitud de llicència

ambiental inclosa a l’annex II.1, per a una explotació ramadera de truges de
reposició, ubicada al polígon 1 parcel·la 102 del TM del Palau d’Anglesola.
Resultant que, acomplerts els tràmits que determinen els articles 40 a 46 del Decret
136/1999, l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), ha emès
informe favorable del procés d’avaluació ambiental que queda unit a aquest
expedient.
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació
tècnica aportada, informes i l’avaluació ambiental obrants en els expedients,
singularment l’informe preceptiu de l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental
Unificada (OGAU), de data 2-9-2008, de proposta de resolució favorable, i
Atès que el 11-11-2008 s’ha comunicat, a l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental
Unificada (OGAU), l’errada detectada en la redacció de l’acord de la Junta de
Govern de data 18-9-08 pel fet de descriure l’activitat com una granja de porcs
d’engreix quan ha de ser una explotació ramadera de truges de reposició, i
Ateses les facultats delegades a la Junta de Govern, per resolució de l’alcaldia, de 1709-2008, és per tot el qual se sotmet a la consideració de la Junta de Govern,
l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental inclosa en l’Annex II.1 de l’expedient núm.
32/2007, promogut pel Sr. Ramon Vilagrasa i Torné, per a una explotació ramadera
de truges de reposició, ubicada al polígon 1 parcel·la 102 del TM del Palau
d’Anglesola, conforme les prescripcions indicades en l’informe emès, per l’Oficina
de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), les quals són vinculants atès el
que al respecte determina l’article 44 del Decret 136/1999.
Segon.- Notificar als titulars de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions
específiques, en quant a Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 79
a 83, i 93 i 94 del Decret 136/1999.
Tercer.- Notificar-los també que cal acomplir les obligacions generals, conforme el
que s’estableix a la Llei 3/1998 i Decret 136/1999 que la desplega.
Quart.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels
corresponents recursos, i donar-ne trasllat a l’Oficina de Gestió d’Avaluació
Ambiental Unificada (OGAU).
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Com que no hi ha intervencions se sotmet la proposta a votació quedant aprovada, per acord
unànime dels regidors assistents.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es dóna lectura a 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 23.972,35 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 27-11-2008, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, 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 10-12-08, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 23.972,35 €, 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, pel qual se sotmet la proposta a votació quedant
aprovada, per acord unànime dels regidors assistents.
5.- BONIFICACIONS I EXCEMPCIONS PADRÓ IVTM-2009.- Es procedeix a
continuació, a donar lectura a la següent proposta que diu:
“Ateses les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2009, que tot seguit es relacionen, les
quals 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,
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS
Excempció per minusvalia:
- Angela Carbonell Tarragona, vehicle matrícula: L-8841-W
- Mercedes Sellart Rabes, vehicle matrícula: 0835-GJL
Bonificació 100% per vehicle històric:
- Antoni Domenech Argelich, vehicle matrícula: H-9541-BBB
- Jeroni Mó Camps, vehicle matrícula: H-0583-BBC
- Jeroni Mó Camps, vehicle matrícula: H-1119-BBC
Bonificació 100% per antiguitat:
- Antoni Teixidó Macià, vehicle matrícula: L-71139
- Joan Bernaus Sobrevals, vehicle matrícula: C-1402-BLB
- Josep Llobera Farré, vehicle matrícula: L-9582-F
Bonificació 50% per antiguitat:
- Sebastià Escolà Tàpies, vehicle matrícula: L-0098-J
- Antoni Domenech Argelich, vehicle matrícula: 7708-FZH
- Joan Bernaus Viladrosa, vehicle matrícula: C-9357-BKG
- Josep Alsina Pascual, vehicle matrícula: L-7429-H
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 2009.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents.
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 de tots els assistents.
6.- PROJECTE BÀSIC “LLAR D’INFANTS ”.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura
a la proposta que diu:

“Atès el projecte d’obra de caràcter bàsic, redactat per l’arquitecte Sr. Jacint Alsina i
Torres, a instància d’aquest Ajuntament, per l’obra titulada “Llar d’infants municipal”,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte bàsic titulat “Llar d’infants municipal”, als efectes de
presentar-lo al Departament d’Educació en sol·licitud de subvenció per a l’execució de
l’obra relacionada.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per
unanimitat.
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) En aquest punt s’informa dels tràmit efectuats per a
l’adquisició d’uns inflables amb destinació a parc infantil, que importen un total de 8.120 E. La
Junta de govern, per unanimitat, acorda efectuar aquesta adquisició mitjançant un contracte
menor.
b) Tenint en compte el RDL 9/2008, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local, publicat
al BOE núm. 290 del dia 2-12-2008, la Junta de govern acorda estudiar les obres més adients a
presentar a la convocatòria esmentada als efectes de concessió de la subvenció que disposa
aquell Pla.
c) En aquest punt la Junta acorda estudiar el sistema de realitzar el servei d’enjardinament del
SAU-1 un cop s’han rebut les obres d’urbanització d’aquest Pla.
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 vint-i-una
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.

