
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-u de 
gener de l’any dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i Hernando, Carme Tàpies i Llobera, i 
Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de 
l’art. 113,3 del ROF, hi assisteix també el regidor  Emili Pastó i Garcia, i s’excusa l’assistència del 
Sr. 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 7-1-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o 
rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació, i queda aprovada per unanimitat. 
 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent proposta que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, la qual copiada diu: 

 
“Atesa la instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es 
relaciona, i 
Tenint en compte els informes tècnic i jurídic emesos al respecte que consten  a l’expedient,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es relaciona, 
amb les condicions que s’esmenta en l’informe.   
Llicència sol·licitada:  
- Núm. 1/2010.-  Martí Tarrós Farrerons: Llicència urbanística per la col·locació de nou 
paviment en la zona del garatge de l’habitatge ubicat al C. Nou, núm. 22. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia de l’informe 
emès, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar a l’interessat 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. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta que ha 
presentat la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
3.- PROPOSTA LLICÈNCIES AMBIENTALS.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, procedeix a 
donar lectura a les següents propostes: 

 
a) “Atès l’expedient instat pel Sr. Jordi Pons Castelló, en nom i representació de l’entitat 
MOLEVA SA, en sol·licitud de llicencia ambiental inclosa en l’Annex II.1, per a l’activitat 
d’ampliació d’indústria d’elaboració de sucs concentrats de fruita, bases per a begudes 
refrescants i preparats alimentaris, ubicada al polígon industrial SAU-3 parcel·la 5 del TM del 
Palau d’Anglesola. 
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 determinen, 
els òrgans ambientals competents, a l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada 
(OGAU) i al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals 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 15-10-2009, és pel qual proposo a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 



 
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, de l’expedient 
núm. 1/2009, promogut pel Sr. Jordi Pons Castelló, en nom i representació de l’entitat 
MOLEVA SA, per a l’activitat d’ampliació d’indústria d’elaboració de sucs concentrats de 
fruita, bases per a begudes refrescants i preparats alimentaris, ubicada al polígon industrial 
SAU-3 parcel·la 5 del TM del Palau d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en 
l’informe favorable, emès en data 19-9-2009, per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
(OGAU), i en l’informe favorable, emès en data 4-12-2009, pel tècnic del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, els quals són vinculants atès el que al respecte determina l’article 44 del 
Decret 136/1999. 
Segon.-  Conforme al que s’estableix a l’article 47 del Decret esmentat, la proposta de 
resolució, acompanyada de la còpia diligenciada de l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU) i de l’informe del tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es 
notificarà als interessats i a l’OGAU, a fi efecte de què 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.” 

 
S’obre el debat i la Sra. Tàpies explica el procés seguit en aquest expedient. No hi ha cap més 
intervenció. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta proposta, que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
 

b) “Atès l’expedient instat per la Sra. Dolors Tomàs i Felip, en nom i representació de 
l’empresa ÒPTIM SA, en sol·licitud de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat 
destinada a l’emmagatzematge i distribució de productes òptics, ubicada al polígon industrial 
SAU 3, parcel·la 53,i  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 
informe preceptiu corresponent, en el qual es conclou el següent: 
 Informe de la ponència comarcal :  Favorable 
 Informe de la protecció de la salut: Favorable 
 Informe de prevenció d’incendis:   Favorable 
En aquell informe preceptiu, que s’incorpora a l’expedient esmentat, s’hi indiquen 
determinades mesures correctores i condicionants 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, la Junta de Govern, ateses les facultats que li han 
estat delegades per resolució de l’alcaldia, de 15 d’octubre de 2009, és pel qual proposo a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental en l’expedient núm. 25/2007, promogut 
per la Sra. Dolors Tomàs i Felip, en nom i representació de l’empresa ÒPTIM SA, en 
sol·licitud de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat destinada a l’emmagatzematge 
i distribució de productes òptics, ubicada al polígon industrial SAU 3, parcel·la 53,i  del Palau 
d’Anglesola, conforme les prescripcions indicades en l’informe emès en data 12 de maig de 
2008 per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, les quals són vinculants atès el que al 
respecte 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 als interessats i al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a fi 
efecte de 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.” 

 



S’obre el debat i intervé la Sra. Tàpies per a fer una breu síntesi del procediment emprat en 
l’expedient corresponent a l’anterior proposta. No hi ha altres intervencions, pel qual se sotmet a 
votació aquesta proposta, que queda aprovada per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta 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 65.821,78 € presenta en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 07-
01-2009, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 20-01-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 65.821,78 €, 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 la portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, manifesta que cal enretirar una 
factura de les que consten a la relació, per la qual cosa, sense que hi hagi cap més intervenció, 
queda aprovada l’anterior proposta, modificada en el seu import total per la retirada d’una factura, 
i sent el nou import total de la relació que s’aprova, per unanimitat,  de 62.831’78 E. 
 
5.- EXPEDIENT DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IAE.- Es procedeix  a continuació a 
donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 
“Atesa la sol·licitud de l’empresa Ramaderies del Dondara SL, rebuda en data 4-11-09, i 
registrada d’entrades amb el número 1830, per a la devolució per ingressos indeguts  de 
l’IAE, corresponents a l’exercici 2007, i 
Atès que arran de l’informe rebut en data 30-12-09, de l’Agència Tributària de Lleida, resulta 
que és procedent estimar-lo, ja que consta que, en data 25-07-2007 va causar baixa per 
tancament d’activitat i per tant correspon fer el prorrateig del rebut de l’exercici 2007,  
És pel qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’ingressos indegut de l’IAE de l’exercici 2007, de l’empresa 
Ramaderies del Dondara SL,  
Segon.- Aprovar la nova liquidació de l’Impost d’Activitats Econòmiques per a l’exercici 
2007, a  Ramaderies del Dondara SL, així com la devolució de l’excés de quota que el 
subjecte passiu hagués suportat.  
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb els corresponents recursos. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient” 

 
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta proposta que  
queda aprovada per unanimitat. 
 
6.-COMPTE DE RECAPTACIÓ IAE-2009.- Acte seguit es dóna compte de la següent proposta 
que, copiada, diu el següent: 
 



“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IAE de l’exercici 2009, 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’IAE de l’exercici 2009.  
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.” 
 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual es procedeix, tot 
seguit, a la votació, quedant aprovada per unanimitat la proposta presentada. 

 
7.- PADRÓ IVTM - 2010.-  A continuació es presenta la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
corresponent a l’exercici de 2010, 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 Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent  a 
l’exercici de 2010, el qual  importa la quantitat de 119.643’54  €. 
Segon.- Exposar l’esmenta’t padró així com el seu període de cobrament al públic durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis 
municipal i a la web municipal, als efectes de presentació de reclamacions. 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 és la regidora, Sra. Carme Tàpies, qui intervé per a explicar que aquest Padró ja 
s’ha efectuat emprant el nou programari que l’Ajuntament va adquirir i manifesta que ha funcionat 
força bé perquè les dades a introduir-hi, a diferència del programa anterior, hi han entrat 
automàticament. Comenta que al Padró que es presenta, hi manca incloure les modificacions del 
mes de desembre que encara no s’han rebut, però que cal aprovar-lo perquè sinó es retarda el 
cobrament. Que en quan arribin es procedirà a la corresponent modificació que, amb el nou 
programari, no costa res.  
 
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
8.- RECTIFICACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 “SANEJAMENT PLAÇA DE LA 
GENERALITAT”.- La Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, la proposta que diu el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 12-11-09, va aprovar, 
entre altres, el punt 7), titulat “Certificació única i recepció de l’obra “Canvi sanejament 
Plaça de la Generalitat”, i 
Atès que s’ha detectat una errada puntual en aquella certificació pel que fa referència a 
l’import d’adjudicació de l’esmentada obra, i 
Atès que s’ha ordenat als tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la rectificació 
d’aquella certificació i han procedit a emetre’n una de nova, 
 És pel qual, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 



Primer.-Aprovar la nova certificació presentada,  núm. 1 i única de l’obra titulada “Canvi 
sanejament de la Plaça Generalitat”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i el 
Sr. Jordi Capell, d’un import de 37.590,50 E., deixant sense cap efecte la certificació 
aprovada en data 12-11-09. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Simó-Farnell SL, adjudicatària de l’obra 
esmentada, per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui  més convenient.” 

 
No hi ha cap intervenció al debat, pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la proposta que 
queda aprovada per unanimitat. 
 
9.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.-  En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, presenta la següent 
proposta: 
 

“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 3, 4 i 5 de febrer, de la que ha resultat el següent: 
 
1) Sol·licituds amb documentació presentada correctament: 
- Sr. Ruben Teixeira Sada 
 
2) Sol·licituds amb documentació incorrecta o incompleta: 
-Sr. Augusto Bastos Pedro: (manca l’aportació del document d’alta a l’IAE) 
 
3) No han presentat cap documentació: 
- Sr. Manuel Gene Asens 
- Sra. M. Luz Pereira Do Santos 
- Sr. Luís Rodriguez Raul 
Per tot l’exposa’t proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar la instal·lació de les atraccions sol·licitades, als següents peticionaris: 
- Sr. Ruben Teixeira Sada 
- Sr. Augusto Bastos Pedro 
Segon.- Deixar sense autorització les sol·licituds en que hi manca o bé no és correcta, la 
documentació presentada, i que correspon als següents peticionaris: 
- Sr. Manuel Gene Asens 
- Sra. M. Luz Pereira Do Santos 
- Sr. Luís Rodriguez Raul 
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i la Sra. Alcaldessa comenta que, si aquells interessats que no han portat la 
documentació, la presentessin correcta abans d’aquells dies, es faria la resolució pertinent 
complementària a aquest acord. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat, 
acordant-se també que amb la notificació d’aquest acord, se’ls informi que la connexió a la llum ha 
de ser pel seu compte i càrrec. 
 
10.- RÈGIM INTERN.- a) En aquest punt la regidora Sra. Carme Tàpies presenta una proposta 
per tancar l’expedient del concurs que es va convocar per la compra d’una màquina escombradora 
i una altra proposta, acompanyada d’un Plec de clàusules administratives i un Plec de condicions 
tècniques, per a endegar un nou concurs públic per a l’adquisició de la màquina esmentada. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que des de l’ajuntament ja s’ha tramitat i enviat a l’advocat, per a la 
seva revisió, la documentació corresponent al tancament de l’esmenta’t expedient de concurs 



públic, i que tenint en compte que, aquesta documentació, no era a l’expedient de la Junta, no 
considera adequat aprovar ara la documentació aportada per la Sra. Tàpies. 
 
La Sra. Tàpies manifesta que es podria trametre aquesta documentació que presenta, a l’advocat 
per a la seva revisió. 
 
La Sra. Alcaldessa i resta d’assistents accepten la proposta de trametre aquella documentació a 
l’advocat. 
 
b) A continuació la Sra. Tàpies presenta la següent proposta: 

“Atès que la pantalla de l’ordinador del despatx de regidories i serveis tècnics municipals, està 
malmesa i sense possibilitat de reparació, i actualment estem treballant amb una pantalla 
deixada per l’empresa Dr. Windows, proposa a la Junta de govern, adquirir una nova pantalla 
d’ordinador, de 22’ a l’empresa Dr. Windows, segons el pressupost que varen presentar, que 
importa 170 E. més l’IVA corresponent.” 
 

La Junta de govern, per unanimitat,  acorda adquirir la pantalla relacionada. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.-  El regidor, Sr. Francesc Revuelta, informa els assistents, del 
contingut de la conversa mantinguda amb un representant de Gissa, en referència al tema de la 
Variant del Palau, el qual es va comprometre a remetre a l’Ajuntament la documentació de l’estat 
actual d’aquesta actuació als efectes d’endegar, si és possible, aquesta obra. 
 
La regidora Carme Tàpies pregunta si es tracta de la Variant a la qual des de l’Ajuntament es va 
presentar una al·legació, que és la que ve de Borges. 
 
El Sr. Revuelta respon que no, que la Variant és el tram d’uns 800 m. que transcorre per Palau. 
Que ve del Poal i en aquell indret ja va ser arranjada fins al Cementiri. Que ara cal esperar la 
documentació que han de remetre. 
 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores. 
 
 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Llicència sol·licitada:

