A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-u de març de l’any dos mil
divuit, 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.
Es 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
9-3-2018, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual, 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. 70/17.- Roman Ohorodnyk: Llicència urbanística per a la reforma de la coberta de l’habitatge
ubicat al C. Fassina, núm. 62.
-Núm. 17/18.- Albert Domenjó Vigatà: Llicència urbanística per a l’adequació acústica amb
instal·lació de panels acústics i panels per millorar la insonorització del local ubicat a l’Av. Verge de
Montserrat, núm. 5b.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT - ANNEX-III.- A continuació es procedeix a la lectura de la següent
proposta:
“Atès que Optimum Perdix SCP, ha sol·licitat autorització de comunicació ambiental per a l’activitat
d’ampliació de l’explotació ramadera avícola amb noves construccions ubicada al polígon 8,
parcel·la 150, del T.M. del Palau d’Anglesola,
Tenint en compte que en la documentació presentada es proposa una ampliació de l’activitat per tal
d’assolir la capacitat productiva de 34.000 perdius reproductores, 12.000 perdius de reposició i 9.800

perdius d’engreix i alhora s’adjunta la Certificació Tècnica, acreditativa que les instal·lacions i
l’activitat compleixen tots els requisits ambientals i el Pla individual de gestió de les dejeccions
ramaderes de l’activitat, i
Tenint en compte que d’acord amb el Annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació avícola per a una capacitat de 34.000 perdius
reproductores, 12.000 perdius de reposició i 9.800 perdius d’engreix, es troba classificada amb el
codi 11.1.a, “instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva d’aviram, entenent que es tracta
de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus amb un nombre
d’emplaçaments <=40.000”, inclosa en l’Annex III i, per tant, sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, el tècnic
ha emès, en data 13-03-2018, un informe favorable al respecte.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar, a Optimum Perdix SCP, l’ampliació de l’activitat ramadera avícola per tal
d’assolir la capacitat productiva de 34.000 perdius reproductores, 12.000 perdius de reposició i 9.800
perdius d’engreix, ubicada al polígon 8, parcel·la 150 del terme municipal del Palau d’Anglesola,
inclosa en l’annex III, règim de comunicació, amb les condicions que es disposen en l’informe tècnic
el qual serà notificat a l’interessat.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta presentada quedant aprovada per
unanimitat.
4.- 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 41.690,37 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-03-2018, 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 21-03-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 41.690,37 €, 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 queda aprovada per
unanimitat.
5.- PADRÓ IBI URBANA – EXERCICI 2018.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar
lectura a la proposta que presenta en aquest punt la qual, copiada, diu el següent:

“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana,
corresponent a l’exercici 2018, 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 el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, corresponent a
l’exercici 2018 , amb el següents imports:
Padró total :
366.864,22 €
Padró béns no subjectes:
20.902,42 €
Padró béns exempts:
692,08 €
Bonificacions
454,65 €
Llistes cobratòries:
344.815,07 €
Segon.- L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis.
Tercer.-Exposar al públic l’esmentat padró així com els seus períodes de liquidació, durant el termini
d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP als efectes de presentació de
reclamacions. Igualment es publicarà al tauler d’anuncis municipal. 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 intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ MOBILIARI URBÀ.- A continuació es dóna lectura a la proposta que diu el
següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessària l’adquisició de mobiliari urbà amb
destinació a diferents carrers de la població, en el sentit de millorar la senyalització i la mobilitat, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
menor de subministrament, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la
quantia com del material que es vol adquirir, i
Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a tres empreses especialitzades, de les quals
només dues han presentat la seva oferta, i
Tenint en compte que una de les ofertes s’ha hagut de desestimar en el sentit que no s’adequava a les
característiques que l’Ajuntament havia sol·licitat, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 Ado Urban Furniture SL, el contracte titulat “Adquisició
mobiliari urbà”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de
subministrament.
El preu del contracte importa la quantitat de 3.376 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta
i queda aprovada per unanimitat.

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “TANCA PERIMETRAL PLAÇA 1
D’OCTUBRE DE 2017”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és
la següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari el tancament perimetral de la Plaça 1
d’octubre de 2017, que substituirà els arbusts que ara hi ha plantats i que estan molt malmesos i
envellits, augmentant així la seguretat de la zona d’esbarjo, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia com de
les obres a executar, i
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 Jardineria Bonboix SL, el contracte de l’obra titulada
“Instal·lació tanca perimetral Plaça 1 d’octubre de 2017”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 4.046,72 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarada l’obertura del debat no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per
unanimitat.
8.- PROJECTE D’OBRA TITULAT “CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE CAL CELESTINO
I EL SEU ENTORN”.- A continuació es llegeix la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest
punt, la qual diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera oportuna i necessària l’adequació de “Cal Celestino” en el
sentit que servirà per ampliar l’oferta d’espais municipals a les diverses entitats de la població, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han
redactat el corresponent projecte, i
Atès que el projecte esmentat conté el desplegament de la solució òptima adoptada en relació amb la
necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa
tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació
posterior de l'obra, i
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Projecte bàsic i d'execució de “Consolidació i adequació de Cal Celestino i el
seu entorn”, com a annex del local socio-cultural, amb un pressupost d’execució material de
47.510,58€, més l’ IVA corresponent.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal, termini durant el qual els

interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior
resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa obre el debat sense que hi hagi intervencions pel qual, tot seguit, sotmet a aprovació
la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat.
9.- PROJECTE “CLIMATITZACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU”.- Tot seguit es dóna lectura de
la proposta que diu:
“Atès que aquest Ajuntament considera oportuna i necessària la instal·lació d’un sistema de
refrigeració al pavelló poliesportiu en el sentit que durant els mesos d’estiu, i degut a les elevades
temperatures, es fa gairebé insuportable poder gaudir dels actes que s’hi organitzen, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han
redactat el corresponent projecte, i
Atès que el projecte esmentat conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra, i
Atès el contingut de la providència de l’alcaldia de data 16-3-18, en la què es valora que concorren
raons d’interès públic per a la tramitació d’urgència, en el sentit que la corporació municipal creu
necessari executar l’obra abans que s’iniciï la temporada d’estiu, i
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte titulat “Climatització pavelló poliesportiu” amb un pressupost
d’execució material de 62.987,89 €, més l’ IVA corresponent.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini durant el qual els
interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior
resolució.
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.
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.

