A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia u de febrer 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 18-1-2013, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació, i no haventn’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:
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. 100/12- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per modificar el traçat
aprovat per la Junta de Govern de data 19-10-12 per obrir una rasa a l’Av. Miquel Martí i Pol.
- Núm. 2/13- Sebastià Escolà Tapies: Llicència urbanística per instal·lar plaques
d’impermeabilització en coberta existent, en l’habitatge ubicat al C. Sant Antoni, núm. 9 .
- Núm. 4/13.- SERCA GARRI SL: Llicència urbanística per a la construcció d’un local de serveis
de 25,50 m2 destinat a vestidors de personal en l’explotació porcina ubicada a la parcel·la 77 del
polígon 1, del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Expedient de pròrroga:
- Núm. 1/13: Guelmi Rehabilitaciones SL: Concessió de pròrroga de la llicència urbanística núm.
48/07.
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.”
b) “Atesa la llicència urbanística concedida per acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en
sessió de data 24 de febrer de 2012, per a la realització de les obres consistents en la construcció
de dues naus en sòl no urbanitzable, amb destinació al desenvolupament d’una activitat
agroindustrial dedicada a la producció de plançons d’arbres fruiters per al cultiu d’arbres de
biomassa energètica i planta de trituració i assecat de biomassa al polígon 1 parcel·les 17 i 18 del
terme municipal del Palau d’Anglesola, promogut per Certiplant SL, amb les condicions dels
informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, i del Servei de Paisatge
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Atès que per decret de l’alcaldia de data 3-10-12, arran de l’informe tècnic emès al respecte, es va
incoar expedient per a la protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que s’estaven
executant per part de CERTIPLANT SL en les parcel·lés 17 i 18 del polígon 1 del Palau
d’Anglesola, i es va disposar la suspensió de les obres a què es fa referència, alhora que es va
requerir a l’empresa CERTIPLANT que s’ajustés als termes de la llicència atorgada o bé sol·licités
la seva legalització mitjançant la presentació del corresponent projecte modificat.
Atès que en data 11-10-12, l’empresa CERTIPLANT va presentar la documentació tècnica
requerida, la qual ha estat sotmesa a diversos informes i tramesa al SSTT de Territori i
Sostenibilitat de Lleida en data 6-11-12,
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de data 21-12-2012 va emetre
informe favorable sobre el projecte modificat, amb les condicions dels informes de l’Agència
Catalana de l’Aigua, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i les recomanacions d’Aplicació de Polítiques
de Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat,
Atès que en data 1-2-13, el Sr. Carles Guerrero i Sala, arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, ha emès informe tècnic favorable arran de l’expedient instat i de la
nova documentació presentada per l’empresa CERTIPLANT requerida per aquests serveis tècnics
en el seu informe de data 21 de gener de 2013
És per tot el qual que se sotmet a la Junta de govern d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Concedir llicència urbanística per a la construcció de dues naus en sòl no urbanitzable,
amb destinació al desenvolupament d’una activitat agroindustrial dedicada a la producció de
plançons d’arbres fruiters per al cultiu d’arbres de biomassa energètica i planta de trituració i
assecat de biomassa al polígon 1 parcel·les 17 i 18 del terme municipal del Palau d’Anglesola,
promogut per Certiplant SL, en base al projecte modificat i amb les condicions dels informes de
l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, i del Servei de Paisatge del
Departament de Territori i Sostenibilitat, i de l’informe tècnic municipal de data 1 de febrer de
2013.
Segon.- Notificar aquest acord als interessat a l’expedient.
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 sotmeten a votació les dues
propostes presentades i queden aprovades per unanimitat.
3.- AUTORITZACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació es
procedeix a la lectura de la proposta que copiada, diu el següent:
“Atès que, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, va atorgar al Sr. Ramon Miró Mateu la
llicència inclosa en l’Annex II-1, per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera porcina,
ubicada al polígon 9, parcel·la 5 al T.M. del Palau d’Anglesola, en data 23-1-2004, i posteriorment
el canvi de nom de l’esmentada activitat a favor de la Sra. M. Carme Mo i Llobera, en data 11-62004, i
Atès que, en data 16-1-2013 i amb registre d’entrades núm. 88, la Sra. Maria Carme Mo Llobera,
ha sol·licitat la comunicació ambiental per a l’activitat de canvi no substancial de l’esmentada
granja porcina d’engreix, i alhora ha adjuntat la Certificació Tècnica, acreditativa de que les
instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals i resta de documentació, i
Tenint en compte el que disposa l’article 51 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació ramadera porcina d’engreix per una capacitat de 473
porcs d’engreix, està inclosa a l’Annex III i per tant, sotmesa a règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, en data
25-1-13, el tècnic ha emès un informe favorable al respecte.
És per tot el qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord::

Primer.- Autoritzar, a la Sra. Maria Carme Mo Llobera, el canvi no substancial d’una granja
porcina d’engreix per una capacitat de 473 porcs, ubicada al polígon 9, parcel·la 5 del terme
municipal del Palau d’Anglesola, inclosa en l’annex III, règim de comunicació.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex III.
Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
4.- LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta
que diu:
“Atesa la documentació presentada per la Sra. Iolanda Cuberes Valles, sol·licitant llicència
d’obertura d’una oficina d’agent col·laborador del Banc de Santander, situada al C/ Sant Josep, 18,
del Palau d’Anglesola, i
Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/2011 de promoció de
l’activitat econòmica, i per tant, es pot tramitar com a innòcua, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, atès
l’informe del tècnic municipal emès en data 1-2-13, 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 pel desenvolupament de l’activitat innòcua corresponent a una oficina
d’agent col·laborador del Banc de Santander, situada al C/ Sant Josep, 18, del Palau d’Anglesola.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer Sant Josep,
18, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessada.
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 la proposta presentada, quedant
aprovada per unanimitat.
5.- 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 23.718,96 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-01-2013, 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 31-01-13, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 23.718,96 €, 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.

6.- NO SUBJECCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES, EXERCICI 2013.- A continuació
la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida
d’escombraries per l’any 2013, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat, i
Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la Recollida d’Escombraries, en el seu article 2n
punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les
activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment
mitjançant un gestor autoritzat.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per l’exercici 2013,
de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits.
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ESTUDI ECONÒMIC TARIFES AIGUA
POTABLE”.- En aquest punt es procedeix a la lectura de la següent proposta que diu:
“Atès el pressupost presentat per l’empresa SOREA per a la redacció d’un estudi econòmic dels
preus de subministrament d’aigua potable a domicili, 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 SOREA SA, el contracte de serveis titulat “Estudi
econòmic tarifes subministrament aigua potable”, 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 2.350 euros, més 493,50 en concepte d’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; se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA UBICADA
ENTRE EL SAU-1 I EL SAU-3”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la
proposta que presenta i que diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament considera necessària la remodelació de la plaça ubicada entre el SAU-1 i
el SAU-3 en el sentit de rebaixar part dels monticles existents pel fet que minven la visibilitat i
l’obertura a l’espai extern, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, i de
conformitat amb 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 Àrids Romà SAU, el contracte de l’obra titulada
“Remodelació de la plaça ubicada entre el SAU-1 i el SAU-3” d’acord amb el pressupost
presentat, mitjançant un contracte menor d’obres.

El preu del contracte importa la quantitat de 3.300 euros, més 693 euros, corresponents al 21%
d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 619.02.1
titulada “Adequació i enjardinament de diverses zones verdes” del pressupost de l’exercici 2013.
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.
9.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.- A continuació es dóna compte de la següent proposta que diu:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització
per a instal·lar les seves atraccions, durant la propera Festa major que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4
de febrer, de la que ha resultat el següent:
1) Sol·licituds amb documentació presentada correctament:
- Sra. Mercedes Ferreira Prieto
- Srs. M. del Rocio Rodriguez Castro i Ruben Teixeira Sada
- Sr. Jose Caetano Dos Anjos Dos Anjos
2) Sol·licituds que no han presentat cap documentació o bé es incompleta:
- Sra. Maria Isabel Berenjeno Jurado
- Sra. M. Luz Pereira Dos Santos
Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels peticionaris relacionats,
tant els de l’apartat 1) com els del 2), pel fet que la documentació que manca presentar no es
considera primordial pel tipus d’instal·lació sol·licitada.
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 quedant aprovada per
unanimitat.
10.- 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 deu
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.

