A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia u de desembre de l’any dos mil disset,
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 assisteix també la regidora Irene
Ruestes i Guillem. Excusa la seva assistència el regidor Joan Baptista Pou i López. 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 1711-2017, 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, 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. 75/17.- Anna Llobera Miró i Pere Rubies Valls: Llicència urbanística per a la reforma d’un
habitatge unifamiliar aïllat ubicat al C. Enric Granados, núm. 1
Núm. 78/17.- Miguel Gamon SL: Llicència urbanística per a la construcció d’uns serveis amb
pavimentació de gres i parets enrajolades, a la nau 10 ubicada al C. La Creueta, núm. 4B.
Núm. 79/17.- Jordi Cuberes Mallol: Llicència urbanística per pavimentar i enrajolar el patí de
l’immoble ubicat al C. Balmes, 9B i també autorització per col·locar un contenidor de runa al carrer.
Núm. 80/17.- Jaume Timoneda Nabau: Llicència urbanística per a la construcció d’una caseta per
guardar les eines de l’hort i instal·lar una tanca metàl·lica a la parcel·la 14 del polígon 3 del terme
municipal del Palau d’Anglesola.
Núm. 81/17.- Josep Llobera Farré: Llicència urbanística per realitzar un nou revestiment en paraments
de la zona de la planta baixa i nou revestiment de morter de ciment en una part de la façana, tot de
l’immoble ubicat al C. Sant Salvador, núm. 9.
Núm. 82/17.- Teresa Camps Felip: Llicència urbanística per acondicionar un bany a l’habitatge ubicat
al C. Goya, núm. 6.
Núm. 83/17.- Fermí Melgosa Escalé: Llicència urbanística per nou paviment de rajoles en terrat i
arranjament del revestiment de parets amb morter de ciment en la zona de sota el terrat en planta baixa,
a l’immoble ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 12.
Núm. 85/17.- Lloret i Lloret, SCP: Llicència urbanística per adequació de naus consistents en realitzar
un recrescut en paviment de l’altell així com una obertura per comunicar la nau 1 amb la nau 2, tot en
les naus ubicades al C. Bassots, 11A (nau 1) i al C. Fontanal, 4 (nau 2).
Núm. 86/17.- Ramon Miró Simó: Llicència urbanística per a la col·locació de tela impermeabilitzant i
un recrescut de formigó en la zona de la terrassa damunt de l’existent, a l’habitatge ubicat al C.
Mollerussa, núm. 55.
Núm. 87/17.- Teresa Fontanet Vilagrasa: Llicència urbanística per a l’arranjament de la façana
consistent en picar parament, instal·lació de plaques d’aïllament i acabat amb revestiment de morter de
ciment, a l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 21.
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 D’ACTIVITAT ANNEXOS II I III.- A continuació es procedeix a donar lectura a la
proposta que copiada diu el següent:
“Atès l’expedient instat per MOLEVA SA, en sol·licitud d’un canvi no substancial de la llicència
municipal per a l’exercici d’una activitat d’elaboració de sucs concentrats de fruita, bases per a begudes
refrescants i preparats alimentaris, ubicada al carrer Hospitalet, núm. 10-16, del Palau d’Anglesola i
inclosa en els annexos que seguidament es relacionen:
 Annex II, codi 1.1
“Instal·lacions de combustió,...., amb una potència tèrmica de combustió de fins 50MW i
superior a 2MW”
 Annex II, codi 1.6
“Generadors de vapor de capacitat >4t/h”
 Annex III, codi 7.2.b
“tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria
primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats <=300t/d”
Atès allò que disposa la Llei de 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, el Decret 93/1999 sobre procediment de gestió de residus, la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i resta
de normativa complementària.
Atesos els informes favorables emesos pel tècnic municipal i per la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental.
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica aportada i
altres informes obrants en l’expedient, ateses les facultats delegades per resolució de l’alcaldia de 25-062015, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
Primer.- Autoritzar, a MOLEVA SA, el canvi no substancial de la llicència municipal per a l’exercici
d’una activitat d’elaboració de sucs concentrats de fruita, bases per a begudes refrescants i preparats
alimentaris, ubicada al carrer Hospitalet 10-16, del Palau d’Anglesola, conforme a les prescripcions
indicades en l’informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, les quals són vinculants
d’acord amb el que determina l’article 44 del Decret 136/1999. L’esmentada llicència està inclosa en els
annexos que seguidament es relacionen:
 Annex II, codi 1.1
“Instal·lacions de combustió,...., amb una potència tèrmica de combustió de fins 50MW i
superior a 2MW”
 Annex II, codi 1.6
“Generadors de vapor de capacitat >4t/h”
 Annex III, codi 7.2.b
“tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria
primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats <=300t/d”
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat pel canvi no
substancial.
Tercer.- Notificar aquests acords als interessats.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet, tot seguit, la proposta a votació, 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 8.765,45 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 17-11-2017, 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 01-12-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 8.765,45 €, 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.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM – TERCER TRIMESTRE 2017.- A continuació la Sra. Alcaldessa
procedeix a donar lectura a la següent proposta que, copiada, diu:
“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten al Padró de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, de l’exercici 2017 i
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre vehicles de tracció necànica,
corresponents a l’exercici 2017, i que són les següents:
ALTES ---------------------------- 0,00 €
BAIXES ------------------------ 155,72 €
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los que
disposen d’un termini 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “PARC DE SALUT I MOBILITAT”.- Tot seguit la
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament creu oportuna la realització de l’actuació titulada “Parc de salut i
mobilitat” en el sentit que es vol adequar la parcel·la municipal ubicada entre el C. Hospitalet i el C.
Pouet per destinar-la a una zona d’oci on la gent de totes les edats pugui practicar l’esport a l’aire lliure
de manera saludable, amb una zona amb un circuit circular destinada a la pràctica d’activitat física i una
zona a activitats de “skate”. Més endavant s’hi instal·laran diversos elements destinats a què els
habitants de la nostra població puguin exercitar el cos i així fomentar una vida saludable, i
Atès el projecte bàsic i execució de l’obra titulada “Parc de salut i mobilitat”, redactat pel SSTT del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament d’un import de 48.434,69 €, més
l’IVA, i
Atès que aquest projecte ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en
sessió de data 22-9-17 i ha esdevingut definitiu al no presentar-se al·legacions, i
Atès que aquesta actuació està inclosa dins del Pla extraordinari d’inversions locals de la Diputació de
Lleida, anualitat 2017,
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor d’obres, i
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i
De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Mases SL el contracte titulat “Parc de salut i mobilitat”,
mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 47.465,99 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost de despeses vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions i se sotmet, acte seguit, la proposta a votació, quedant aprovada per
unanimitat.
7.- CALENDARI DEL CONTRIBUENT – EXERCICI 2018.- En aquest punt es dóna lectura a la
següent proposta:
“Confeccionat el Calendari del contribuent per a l’exercici 2018, en el que es detallen els diferents
Impostos i Taxes que cobra l’Ajuntament mitjançant padró, amb indicació del seu període de liquidació
en voluntària,
És pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Calendari del contribuent per a l’exercici 2018 corresponent a tots els impostos i
taxes que mitjançant padró cobra l’Ajuntament, i que queda redactat en la següent forma:
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA ................. 01/03 a 30/04
ESCOMBRARIES, primer termini ..................................... 01/04 a 31/05
IBI URBANA, primer termini ............................................. 01/05 a 30/06
AIGUA, primer termini ....................................................... 01/06 a 31/07
TAXES I PREUS PÚBLICS ............................................... 01/07 a 31/08
IBI RÚSTICA i BICES ....................................................... 01/08 a 30/09
ESCOMBRARIES, segon termini ....................................... 01/09 a 31/10
IBI URBANA, segon termini .............................................. 01/10 a 30/11
IAE ...................................................................................... 01/10 a 30/11
AIGUA, segon termini ........................................................ 15/10 a 15/12
Segon.- Exposar-lo al públic al BOP i al tauler d’anuncis municipal.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat.
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 quinze hores i vint-i-cinc
minuts.

