A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores del dia quinze d’octubre de l’any dos
mil deu, i tal com va anunciar-se en les convocatòries i amb modificació prèvia de l’horari, 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 i
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 4-10-2010, 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 de l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia en
aquest punt, la qual copiada, diu:
“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. 96/2010.- Felip Llobera Llorens: Llicència urbanística per a refer l’escardejat de
la façana i pintar-la de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, 40.
Expedient de pròrroga:
- Núm. 4/2010.- Standart 3000 SL: Concessió de primera pròrroga de la llicència
urbanística núm. 114/07.
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 no hi ha intervencions, pel qual es procedeix a la votació de la proposta
presentada, que queda aprovada per unanimitat.
3.- PROPOSTES RESOLUCIÓ ACTIVITATS ANNEX II-1.- La Sra. Alcaldessa procedeix a
donar lectura a les propostes que presenta en aquest punt, i que són les següents:
“a) Atès l’expedient instat pel Sr. Àngel Salvia i Nabau, en sol·licitud de llicencia ambiental
per a una granja de porcs d’engreix, ubicada al polígon 8 parcel·la 54 del 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 l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental
Unificada (OGAU), ha emès informe favorable que queda unit 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. 6/2010, promogut pel Sr. Àngel Salvia i Nabau, per a l’exercici d’una
granja de porcs d’engreix, al terme municipal del Palau d’Anglesola, polígon 8, parcel·la 54,
conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable, emès en data 23 de setembre
de 2010, per l’Oficina de gestió i avaluació ambiental unificada (OGAU), 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 esmentat, la proposta de
resolució, acompanyada de la còpia diligenciada de l’informe de l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (OGAU), 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.”
“b) Atès l’expedient instat pel Sr. Josep Camps i Espinet, en nom i representació de
l’empresa ICAFA 1477 SL, en sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat de
“Producció, comercialització i envasat de cebes” que es troba classificada amb el codi 7.2.b
“Tractament i transformació de matèria prima per a la fabricació de productes alimentaris a
partir de matèria vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats > 5 t/d ”, inclosa
en l’Annex II-1, ubicada al carrer d’Amadeu Vives, 3, 9 i 12 del Palau d’Anglesola, i
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999
determinen, els òrgans ambientals competents, l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental
Unificada (OGAU) i el 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. 11/2010, promogut pel Sr. Josep Camps i Espinet, en nom i representació
de l’empresa ICAFA 1477 SL, per a l’activitat de “Producció, comercialització i envasat de
cebes” que es troba classificada amb el codi 7.2.b “Tractament i transformació de matèria
prima per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria vegetal d’una capacitat
de producció de productes acabats > 5 t/d ”, inclosa en l’Annex II-1, ubicada al carrer
d’Amadeu Vives, 3, 9 i 12 del Palau d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en
l’informe favorable, emès en data 23-9-2010, per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU), i en l’informe, emès en data 8-10-10, 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 i efecte 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.”
Donada lectura a les dues propostes, la Sra. Alcaldessa, declara obert el debat i no hi ha
intervencions, per la qual cosa, sotmet, acte seguit, a votació aquelles propostes que queden
aprovades per unanimitat.

4.-APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna compte de la següent proposta que,
copiada, diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de
les factures i obligacions de pagament que importa 50.349,71 € presentades en aquest

Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 0410-2010, 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 13-10-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 50.349,71 €, 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 a votació la proposta llegida que queda
aprovada per unanimitat.
5.- CONVENI COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.- Acte seguit,
la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès el conveni de col·laboració signat en data 17 d’octubre de 2008 entre el Departament
d’Educació i aquest Ajuntament per al “Projecte estada a l’empresa de l’Aula Oberta”,
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària del municipi al segon
cicle de l’ESO de l’Institut La Serra,
I, atès que la clàusula novena d’aquell conveni disposava la seva vigència durant els cursos
acadèmics 2008-2009 i 2009-2010 i que podia prorrogar-se sempre que es manifestés de
manera expressa per ambdues parts, i
Atès que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament del Palau d’Anglesola valoren
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de donar
suport als alumnes de 2n cicle de l’ESO del municipi que presenten dificultats en
l’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme escolar, problemes de conducta i que
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la
seva integració escolar, social i laboral, és pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest
Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Educació i
aquest Ajuntament en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament
secundari obligatori, a través del projecte Estada a l’empresa de l’AO per als cursos 20102011 i 2011-2012.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació i a l’Institut La Serra per al seu
coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta, la qual
queda aprovada per unanimitat.
6- CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA “CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL”.- Es
dóna lectura, acte seguit, a la següent proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per Construcciones Lumbierres SL en relació
a l’execució de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, inclosa al el programa
del Fons estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, és pel qual proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, emesa
pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch i Sr. Jordi Capell, d’un import de 32.088,90€.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

No hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet a votació la proposta presentada quedant
aprovada per unanimitat.
7.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA “PROJECTE LÍNIES MITJA TENSIÓ DES DE LA
SUBESTACIÓ DE MOLLERUSSA AL POLÍGON SAU-3”.- A continuació es procedeix a
donar lectura a la següent proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per Muntatges Safel SL en relació a
l’execució de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió subterrànies des de
la subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex complementari”, és
pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió
subterrànies des de la subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex
complementari”, emesa per la directora facultativa, Sra. Mirna Pedrós i Pons, d’un import de
354.559,50€.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació, quedant aprovada per
unanimitat.
8.- PROJECTE “LLAR D’INFANTS MUNICIPAL”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa llegeix
la proposta que diu el següent:
“Atès el projecte redactat a instància d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Jacint Alsina i
Torres titulat “Projecte bàsic i d’execució llar d’infants municipal” i,
Tenint en compte l’ informe tècnic que consta a l’expedient,
És pel qual es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte bàsic i d’execució llar d’infants
municipal”, amb un pressupost per contracta que importa la quantitat de 456.928,82 €, més
82.247,19 € en concepte d’IVA, amb un import total de 539.176,01 €
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP, al Tauler municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament, 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 necessitar
d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Acabada la lectura obre el debat. No hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada,
s’aprova per unanimitat.
9.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA .- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta de declaració
d’urgència que diu:
“De conformitat amb el que disposen els articles 103,3 del Text refós de la Llei 8/87,
municipal i de règim local de Catalunya, 47 i 51 del RDL 781/86, de 18 d’abril, i 83 del
ROF, la Sra. Alcaldessa proposa a la Junta de govern local, la declaració d’urgència i la seva
inclusió en aquesta mateixa sessió, del punt següent:
“Padró aigua potable a domicili- 2010”
No obstant el Ple acordarà el que cregui més convenient.”

Sotmesa a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat.
10.-PADRÓ SERVEI AIGUA POTABLE A DOMICILI - 2010.- Es procedeix a continuació, a
donar lectura a la següent proposta que diu:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries de la taxa pel servei d’aigua
potable a domicili, que inclou el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de
l’aigua, corresponents 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 els Padrons i llistes cobratòries de la taxa pel servei d’aigua potable a
domicili, que inclou el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua,
corresponents a l’exercici de 2010, els quals importen les següents quantitats:
- Total Aigua:
50.053,93 €
- Total Cànon:
67.182,81 €
- Total IVA:
6.326,67 €
- Total Padró:
123.563,41 €
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de
liquidació al públic durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d’anuncis municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no
n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta anterior, que
queda aprovada per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les tretze hores i
trenta-cinc 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.

