
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia vint-i-set de novembre 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 assisteix també el regidor 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 14-11-2008, 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. 8/08.-  Promociones Constal 2001 SL. : Llicència urbanística per a la construcció 
de 4 naus industrials sense ús específic, ubicades a la parcel·la 15-16 de la illa 2 del sector 
industrial SAU-3. 
-Núm. 130/08.- Francesc Carrillo Bergua: Llicència urbanística per a la construcció d’un 
femer ubicat al polígon 8 parcel·la 110. 
-Núm. 140/08.- Josep Serrano Felip: Llicència urbanística per a l’arranjament de la 
coberta i adequació interior per a vestidor, de la granja ubicada al polígon 5, parcel·la 50. 
-Núm. 146/08.- Gas Natural Distribución SDG, SA.: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a nou subministrament, ubicada al  c/ Sant Salvador, núm. 14. 
-Núm. 147/08.- Gas Natural Distribución SDG, SA.: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a nou subministrament, ubicada al  c/ Aussias March,  núm. 4 ( 
per c/ Marius Torres). 
-Núm. 148/08.- Gas Natural Distribución SDG, SA.: Llicència urbanística per a 
l’obertura d’una rasa per a nou subministrament, ubicada al  c/ Jacint Verdaguer, núm. 2. 
-Núm. 149/08.- Decoblock, SL.: Llicència urbanística per l’acabament de les obres de 
construcció de 10 habitatges unifamiliars adossats, ubicats al c/ Miquel Martí i Pol, s/n. 

 
Expedient de pròrroga:  

 -Núm. 13/08.- Promociones Huesca, 98 SA.: Concessió de segona pròrroga de la 
llicència urbanística núm. 53/07. 

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, en referència a les sol·licituds núms. 146/08, 147/08 i 148/08, la Junta de 
govern, acorda concedir-les amb les condicions establertes pel tècnic i, a més, les següents: 

“Que un cop col·locada la instal·lació sol·licitada dins la rasa, caldrà que es comuniqui a 
l’ajuntament, en un termini de tres dies com a mínim, per tal de fer la corresponent inspecció 
tècnica municipal. 
La reconstrucció de la vorera i/o del paviment del carrer, s’efectuarà amb el mateix material 
que l’existent. Si és de quitrà caldrà que, a sota, s’hi posi de 10 a 15 cm. de formigó, a criteri 
dels tècnics municipals. La reconstrucció del paviment del carrer tindrà una amplada del 50 
% més de la rasa oberta. 
Un cop acabada l’obra s’haurà d’informar l’ajuntament. A partir d’aquesta data, si hi hagués 
algun desperfecte amb posterioritat, i ocasionat per aquest fet, en seran responsables els 
titulars de la llicència.” 

No hi ha altres intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada, per 
unanimitat, dels regidors assistents. 
 
3.-PROPOSTA LLICÈNCIA AMBIENTAL: ANNEX II-2.- A continuació es procedeix a 
donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 
 

“Atès l’expedient instat per l’interessat que després es relaciona, en sol·licitud de la llicència 
ambiental per  a l’exercici d’activitat ubicada al 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 la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental, ha emès l’informe favorable preceptiu corresponent a l’expedient i que en aquell 
informe preceptiu, que s’incorpora al seu expedient, s’hi indica determinades mesures 
preventives, de control o de garantia que són vinculants. 
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica 
aportada i informes obrants  en l’expedient, és pel qual proposo a la Junta de Govern 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental per a l’activitats, inclosa a l’Annex 
II.2, de l’expedient següent: 
- Exp. núm. 28/07: Sr. Francesc Pinós Crespo, en nom i representació de AE 3000, llicència 
ambiental per a l’exercici de l’activitat d’instal·lació  d’una planta solar fotovoltaica, ubicada 
al pol. 8 parc. 102 i 103 del Palau d’Anglesola. 
La llicència s’atorga d’acord amb les prescripcions indicades en l’informe emès per la 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, les quals són vinculants segons determina 
l’article 46.3  del Decret 136/1999. 
Segon.- Conforme al que s’estableix a l’article 47 del Decret 136/1999, la proposta de 
resolució, acompanyada de la còpia diligenciada de l’informe de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental, es notificarà a l’interessat i al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a 
fi efecte que 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.” 

Com que no hi ha intervencions se sotmet la proposta a votació quedant aprovada, per acord 
unànime dels regidors assistents. 
 
4.- RÈGIM DE COMUNICACIÓ: ANNEX III.- Es procedeix, acte seguit, a la lectura de la 
següent proposta: 



“Atès que el dia 27-8-08 i per resolució de l’alcaldia es concedeix al Sr. Francesc Carrillo i 
Bergua l’autorització pel desenvolupament de l’activitat 11/06 inclosa a l’Annex III, Regim 
de comunicació,  relativa a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a la 
xarxa amb seguidors solars de 18,9 kWp i d’una explotació de cria i engreix de perdius i 
faixans, ubicada en el polígon 8 parcel·la 110 del Palau d’Anglesola.  
Atès que en data 9-10-08 i amb registre d’entrades núm. 1660, el Sr. Francesc Carrillo i 
Bergua presenta una sol·licitud en relació a la modificació de l’activitat de Règim de 
comunicació, Annex III, consistent en un canvi no substancial, pel que fa a residus en el 
sentit de tenir només perdius, segons el document tècnic que presenta , i 
Tenint en compte l’informe de la secretària interventora així com els informes tècnics emesos 
al respecte i el contingut de la legislació aplicable, 
És per tot el qual PROPOSO: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 1 de desembre de 2008, el Sr. 
Francesc Carrillo i Bergua començarà a exercir l’activitat de canvi no substancial sol·licitada. 
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat juntament amb fotocòpia compulsada dels 
informes tècnics relacionats i amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada, per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
5.- 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 6.154,75 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 14-11-2008, 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 25-11-08, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 6.154,75 €, 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. 
 
6.- COMPTE RECAPTACIÓ IAE - 2008.-  Es procedeix a continuació, a donar lectura a la 
següent proposta que diu: 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitat Econòmiques, de 
l’exercici 2008, 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 proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 



 
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de 
l’Impost sobre Activitat Econòmiques, de l’exercici 2008,  
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 cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 
aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
7.- BONIFICACIONS IBI - 2009.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta 
que diu: 
 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a 
l’exercici 2009, per la condició de família nombrosa, que a continuació es relacionen, i 
Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4, 
disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família 
nombrosa tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé 
immoble urbà on estiguin empadronats.  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la bonificació del 20% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana per l’exercici 2009,  dels immobles on estiguin empadronats els sol.licitants que tot 
seguit es relacionen:   
-  Sr. : Victor Andres Elias Castilla  
- Srs.:  M. Carme Miró Mó i Santiago Martí Martí 
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.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Atesa l’Ordre GAP/463/2008, de 29 d’octubre, per la 
qual s’estableixen les bases generals per atorgat ajuts per a obres i inversions a entitats privades 
sense ànim de lucre i a ens locals de Catalunya per a equipaments destinats a fomentar i divulgar 
el civisme, publicada al DOGC del dia 7-11-2008, la Junta de govern local, per unanimitat, i als 
efectes de presentació de sol·licitud d’ajut un cop publicada la convocatòria,  acorda encarregar 
als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la redacció d’un projecte per a 
l’execució de l’obra titulada “Adequació de l’entorn que abasta la zona esportiva, escolar i local 
dels joves”. 
 
b) Tenint en compte la petició cursada per l’Empresa municipal de serveis del Palau d’Anglesola 
SL, en acompliment  de l’acord adoptat pel Consell d’Administració d’aquella societat, la Junta 
de govern, per unanimitat, acorda encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, la redacció d’un projecte d’obra per a l’execució de l’obra de remodelació de la 
bugaderia i ubicació d’un nou ascensor a l’edifici del C. Mollerussa, 16.  
 
c)  En aquest punt, la Junta de govern, acorda iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant 
un contracte menor, de l’Ampliació de la xarxa BT, a l’edifici de la Pl. Abadia, núm. 7, per la 



qual cosa, consultarà si és possible, tres empreses, als efectes d’estudiar el pressupost més 
convenient.  
 
d) Tot seguit s’informa de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala del contenciós administratiu, en relació al Recurs interposat pel Sr. Antonio Miquel Felip 
contra l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, en demanda de nul·litat del Projecte de reparcel·lació 
de la Unitat d’actuació 4N, així com de les liquidacions provisionals emeses, alhora que se 
sol·licitava la devolució de les quotes liquidades al respecte. La  sentència dictada per aquell 
Tribunal desestima el recurs presentat pel Sr. Antonio Miquel.  
 
e) Atès l’expedient instruït arran de la inspecció urbanística efectuada per denúncia presentada, a 
l’edifici del C. Castell, núm. 6, i ordre d’execució tramitada, i tenint en compte que, tot i el temps 
transcorregut, els propietaris no l’han executada, és per la qual cosa, que la Junta de Govern, per 
unanimitat, acorda executar subsidiàriament les obres relacionades en els informes tècnics 
emesos amb càrrec als propietaris de l’esmentat immoble. 
 
f) En aquest punt s’informa que l’empresa Fisope ha proposat a l’ajuntament, amb ocasió de 
l’obertura de la rasa pels serveis de l’obra que està executant, el canvi de la canonada de 
clavegueram existent que es troba en molt mal estat, obra que executaria aquella empresa. Alhora 
i per tal que tot quedes correctament acabat, també farien nova la vorera del C. Urgell del tram 
que va des del C. Balmes al C. Bécquer. En aquest cas demanen que l’ajuntament es fes càrrec 
només dels panots de la vorera, tota la resta seria a càrrec d’aquella empresa. La Junta de govern 
acorda acceptar la proposta de Fisope. 
 
9.- 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-dues 
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.  

 


	Relació de llicències sol·licitades:

