A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-cinc de novembre de l’any
dos mil onze, 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 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 11-11-2011, 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, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta 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 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. 67/11.- Josep Ripoll Ballesté: Llicència urbanística per a la segregació que tot seguit es
relaciona:
• Finca inicial:
-Ubicada al SAU-I, entre el carrer de l’Hospitalet i La Sínia, identificada amb la referència
cadastral número 3532115CG2133S0001AE. Superfície segons plànol aportat: 1.860,64 m2.
Dades registrals: Finca 3111, Llibre 49, Foli 2580, del Registre de Lleida número. Superfície
1.860,64 m2
• Finques resultants:
- Finca A: de 178,24m2 de superfície, amb façana al carrer Hospitalet, amb els llindars següents: al
Nord i Est llinda amb la finca matriu, al Sud llinda amb el traçat del carrer de l’Hospitalet, i per
l’Oest llinda amb la finca E3 del SAU-1.
La llargada de finca serà de 20,97 ml, i l’amplada serà de 8,50 ml uniforme en tota la longitud de
la finca.
- Finca B: resta de finca matriu, amb una superfície de 1.682,40 m2, amb façana al carrer La Sínia,
amb els llindars següents: al Sud llinda amb la finca segregada i el carrer de l’Hospitalet, i per l’Est
llinda amb la finca B1 del SAU-1 i a l’Oest llinda amb la finca E3 del SAU-1.
- Núm. 3/11.- Jaume Sans Altisent: Concessió de primera pròrroga de la llicència urbanística núm.
134/08.
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.”

La Sra. Alcaldessa ha declarat obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació
l’anterior proposta que queda aprovada per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA 1ª. UTILITZACIÓ.- En aquest punt es procedeix a la lectura de la proposta que es
presenta, la qual, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern va concedir la llicència ambiental als expedients següents:
a) Ref. 33/07 promogut per Parsosy Palau 1, SLU,
polígon 11, parcel·la 135
b) Ref. 34/07 promogut per Parsosy Palau 2, SLU,
polígon 8, parcel·la 118
per a l’exercici de l’activitat d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques als polígons i parcel·les
indicats del T.M. del Palau d’Anglesola, i
Tenint en compte els informes favorables relatius a la revisió de control mediambiental inicial,
emesos per la Ponència comarcal del Pla d’Urgell, i
Atenent les sol·licituds de llicència de primera utilització presentades,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern , l’adopció dels següents acords:
Primer.- Atorgar la llicència de primera utilització per a l’exercici de l’activitat d’instal·lació de
plantes solars fotovoltaiques corresponents als expedients que seguidament es relacionen:
a) Ref. 33/07 promogut per Parsosy Palau 1, SLU, polígon 11, parcel·la 135
b) Ref. 34/07 promogut per Parsosy Palau 2, SLU, polígon 8, parcel·la 118
Segon.- Notificar l’atorgament de la llicència de primera utilització als interessats.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat, pel qual, se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta 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 21.365,79 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 11-11-2011, 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 24-11-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 21.365,79 €, 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, quedant aprovada per
unanimitat.
5.- CANVI NOM NÍNXOLS.- En aquest punt es llegeix la proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 15-11-11, per la Sra. Isabel Carretero Luque, en sol·licitud
de canvi de nom del nínxol 2 de la fila 346, del cementiri del Palau d’Anglesola, i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom del nínxol 2 de la fila 346, fins ara a nom de Francisco López
Martínez, i en endavant a nom de la Sra. Isabel Carretero Luque.

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’anuncia l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet la proposta a votació i queda
aprovada per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’IAE - 2011.- Tot seguit es dóna compte de la proposta
següent que, copiada, diu:
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de
l’exercici 2011, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels Padrons de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’exercici 2011.
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.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.- 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
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.

