A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i quinze minuts del dia u de juliol 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 i 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 es dóna lectura a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, constitutiva de la Junta de
govern local, de data 1-7-2011. 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a les propostes que
es presenten en aquest punt, les quals, copiades, són les següents:
a) “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. 30/11.- Pere Vilagrasa Teixidó: Llicència urbanística per al canvi de la pedra de la base
del balcó de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 29.
- Núm. 31/11.- Josep Miquel Serrano Simó: Llicència urbanística per a l’arrebossat d’una part de
la façana de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 12.
- Núm. 32/11.- Jaume Arriaran Miró: Llicència urbanística per a l’arrebossat d’una part de la
façana de l’habitatge ubicat al C. Canal, núm. 6.
- Núm. 33/11.- Enric Tomás Simó: Llicència urbanística per a pintar la façana de l’habitatge
ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 6.
- Núm. 34/11.- Joan Llobera Serrano: Llicència urbanística per l’arranjament del paviment del
terrat de l’habitatge ubicat al C. Sant Salvador, núm. 12.
- Núm. 35/11.- Teresina Farré Gauscahs: Llicència urbanística per a pintar la façana de l’habitatge
ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 4.
- Núm. 36/11.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per obertura de rasa per
nova escomesa de gas per a subministrar a nous clients al C. Ponent, núm. 12.
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.”
Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada
per unanimitat.
b) Atesa la sol·licitud d’emissió del certificat de compatibilitat urbanística presentada en data 227-10 per la Sra. Júlia Vilá de las Heras, en nom i representació de la societat Vodafone España
SAU, i

Atès l’informe emès pel tècnic municipal, Sr. Xavier Gelonch, en data 23-7-10, pel qual es
requeria a la sol·licitant que subsanés les deficiències detectades, i
Tenint en compte l’aportació de la documentació requerida presentada per la Sra. Júlia Vilá de las
Heras, en nom i representació de la societat Vodafone España SAU, en data 17-1-11 i registrada
d’entrades amb el núm. 74, i, emès informe al respecte en data 15-2-11 per part del tècnic
municipal, i
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. Pilar Duque Cuesta, com a responsable del
Departament d’ordenació d’Infraestructures de Vodafone España, SAU, recurs interposat arran de
la notificació de no compatibilitat de la sol·licitud presentada, d’acord amb el contingut de
l’informe tècnic de data 15-2-11, i
Atesos els informes tècnic i jurídic emesos en data 12-4-11 i 30-6-11, respectivament, en relació al
recurs del certificat de compatibilitat urbanística per a la construcció d’una estació base de
telefonia movil a l’Av. Raval, s/n del Palau d’Anglesola, és pel qual proposo a la Junta de Govern,
l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Vodafone España, SAU i mantenir els
termes del certificat de compatibilitat urbanística impugnat.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb la inclusió dels recursos corresponents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que estimi convenient.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la proposta
presentada, la qual queda aprovada per unanimitat.
c) “Atès que l’empresa Certiplant SL, en data 22 de juliol de 2010, va sol·licitar llicència urbanística
per a la construcció de dues naus en uns terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, situats al
polígon 1, parcel·les 17 i 18, del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Atès que en data 28 de juliol de 2010, es va emetre pels serveis tècnics municipals l'informe tècnic
que consta a l'expedient, en virtut del qual es va requerir la sol·licitant la subsanació i complement
de la documentació, als efectes d’acompliment de la normativa urbanística vigent.
Atès que en data 5 de novembre de 2010, es va aportar per la interessada una nova documentació
tècnica, referida a la construcció d'aquelles dues naus, que formaven part d'un projecte
d'implantació d'una activitat agroindustrial dedicada a la producció de plançons d'arbres per al
cultiu d'arbres de biomassa energètica i una planta de trituració i assecat de biomassa.
Atès que en data 12 de novembre de 2010, es va emetre un nou informe tècnic requerint diverses
definicions i especificacions tècniques i que el requeriment va ser atès per Certiplant, en data 10 de
desembre següent, aportant nova documentació, que incloïa una nota explicativa i una fe d'errades
de l'Estudi Paisatgístic UR-108-10.
I que en data 14 de gener de 2010, es va emetre informe que concloïa la compatibilitat del projecte
amb l'ordenació urbanística vigent, tant pel que fa a la construcció de les dues naus com per a la
implantació de la activitat agroindustrial
Tenint en compte que es tractava d'una de les actuacions en sòl no urbanitzable previstes a
l'article 47.4.d) de la vigent Llei d’urbanisme, l'ajuntament ha tramitat la llicència pel procediment
establert a l'article 48 de la mateixa llei i 57 i següents del seu Reglament.
Tenint en compte també que, en compliment dels esmentats preceptes, el projecte ha estat sotmès a
informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 1
de març de 2011.
I que durant el període d'informació pública es van formular cinc al·legacions i, posteriorment es
va incorporar a l'expedient una darrera al·legació, formulada per l'associació Institució de Ponent
per a la conservació i í l'estudi de l'entorn natural (Ipcena), que va ser presentada mitjançant el
servei de correus en data 4 d'abril de 2011.
Que les al·legacions presentades van ser informades pels serveis jurídics municipals en data 27 de
juny de 2011.

Atès el que prescriu l'article 57.2.b) del Reglament d’urbanisme en el sentit que, un cop esgotat el
període d'informació pública, l'ajuntament ha de decidir sobre l'aprovació prèvia del projecte.
I que l’aprovació prèvia és un acte reglat que ha d’ajustar-se a la finalitat prescrita per
l’ordenament jurídic i moure’s dins dels marges d’apreciació que aquest fixa a l’ajuntament, amb
un contingut clarament limitat, quedant la decisió global sobre l’aprovació definitiva del projecte
sota la resolució de la Comissió T. d’Urbanisme.
Tenint en compte els informes que ja consten a l’expedient, i que sembla clar que el projecte
compleix les determinacions urbanístiques i sectorials, pel fet que, les al·legacions formulades, no
qüestionen la compatibilitat urbanística sinó que es refereixen a aspectes relacionats amb l'activitat
i la conveniència per al territori d'una implantació com la projectada.
En base a les anteriors consideracions, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar la seva aprovació prèvia al projecte presentat per la companyia mercantil
CERTIPLANT SL, per a la construcció de dues naus en uns terrenys classificats com a sòl no
urbanitzable, situats al polígon 1, parcel·les 17 i18, del terme municipal del Palau d'Anglesola.
Segon.- Remetre l'expedient a la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva si procedeix.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada
per unanimitat.
3.- LLICÈNCIES ACTIVITATS: ANNEX III I ANNEX II-1.- En aquest punt es presenten les
següents propostes que, copiades, són les següents:
a) “Remynalto de Restauració, SL, sol·licitant llicència d’activitat per l’ampliació Pensió Sant Antoni,
ubicada al carrer de Sant Antoni, 7, del Palau d’Anglesola, i
Atès que, d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitat, l’activitat de pensió de dues estrelles es troba classificada amb el codi 12.36
“Establiments hotelers en tots els seus grups, modalitats categories i especialitats, amb un nombre
d’habitacions inferior a 400”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i
Atès que l’activitat proposada disposa de la preceptiva llicència urbanística, atorgada per la Junta
de Govern, en sessió de data 11-11-2005 , exp. d’obres núm. 106/5, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha
emès en data 14-6-11 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i
inici de l’activitat projectada, i
Ateses les facultats delegades per resolució de l’alcaldia de 22-6-11, és per tot el qual proposo a la
Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir llicència municipal a Remynalto de Restauració, SL pel desenvolupament de
l’activitat inclosa en l’Annex III i règim de comunicació, corresponent a l’ampliació de la Pensió
Sant Antoni, i
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització de l’ampliació de la Pensió Sant Antoni,
ubicada al carrer de Sant Antoni, 7, del Palau d’Anglesola, pel desenvolupament de l’activitat
esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) “Atès l’expedient instat pel Sr. Blasi Torrelles Vilalta en representació de Torrelles Claveria SCP
en sol·licitud de llicencia ambiental per a una granja de porcs d’engreix, ubicada al polígon 8
parcel·la 98 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.
Tenint en compte que s’ha notificat la proposta d’acord d’atorgament de llicència ambiental,
adoptada per la Junta de Govern en sessió de data 13-5-11, al Sr. Blasi Torrelles Vilalta i a
l’OGAU, i que durant el termini de presentació d’al·legacions, no se n’ha presentat cap, i
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 22-6-11, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, de l’expedient núm. 16/10,
promogut pel Sr. Blasi Torrelles Vilalta en representació de Torrelles Claveria SCP, per a
l’activitat destinada a granja de porcs d’engreix, al terme municipal del Palau d’Anglesola, polígon
8 parcel·la 98, conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable, emès en data 12
d’abril de 2011, per l’Oficina de Gestió i Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), i en l’informe,
emès en data 24-8-10, per la tècnica agrícola del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals són
vinculants atès el que al respecte determinen els articles 44 i 46 del Decret 136/1999.
Segon.- Notificar als titulars de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions
específiques, en quan al Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 79 a 83, i el 93 i
94 del Decret 136/1999.
Tercer.- Notificar-los també que cal acomplir les obligacions generals, conforme el que
s’estableix a la Llei 3/1998 i Decret 136/1999 que la desplega.
Quart.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels corresponents
recursos, i donar-ne trasllat a l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU).
Cinquè.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència de l’activitat esmentada i
notificar-la a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmeses a votació les dues propostes presentades queden
aprovades per unanimitat.
4.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA I RECEPCIÓ OBRA PUOS-2008.- Aquest punt s’enretira
de l’ordre del dia i serà inclòs en una propera sessió.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a 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 33.637,70 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 03-06-2011, 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 29-06-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 33.637,70 €, 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 cap intervenció al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.
6.- ADJUDICACIÓ LLICÈNCIA AUTO-TAXI.- En aquest punt es dóna lectura a la següent
proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió realitzada el dia 25 de març de 2011,
va aprovar el Plec de Clàusules administratives i el Plec de condicions tècniques particulars de la
licitació per a l’adjudicació, en règim de concurrència, d’una llicència d’autotaxi per al servei de
transport urbà al Palau d’Anglesola, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, I
Atès que de conformitat amb l’acord assenyalat, l’esmentada licitació ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 52, de data 12 d’abril de 2011 i en el Perfil del Contractant
d’aquest Ajuntament, tal i com consta justificat en l’expedient instruït als efectes;
Atès que s’ha donat compliment al que preveu l’article 130 de la Llei 30/2007, de contractes del
sector públic en relació a les sol·licituds de participació en els procediments oberts, i
Vist el que es disposa en els art. 83 i següents de la Llei de contractes del sector públic, modificats
per la Llei 34/2010, de 5 d’agost i 61 i següents del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques que regula la
constitució de la garantia definitiva i les seves respectives modalitats, i
Atès que, segons els antecedents de procediment administratiu que consten en l’expedient incoat
als efectes, s’ha constituït la Mesa de Contractació en la consideració del que preveu l’art. 295 i la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per tal de procedir a la valoració
de les proposicions presentades, i
Atès que, en el tràmit de l’adjudicació de la licitació consta la proposta de la Mesa de Contractació,
en la qual es manifesten els criteris de valoració que han estat expressament establerts per a
l’adjudicació d’aquesta licitació, i
Atès que l’art. 135 de la Llei de contractes del sector públic modificada per la Llei 34/2010, de 5
d’agost regula la classificació de les ofertes, l’adjudicació del contracte i la notificació de
l’adjudicació, i
Atès que els licitadors, juntament amb les proposicions, ha presentat la documentació requerida per
tal d’accedir a la titularitat de la llicència, d’acord amb el que disposa la clàusula 3era del Plec de
Clàusules Administratives, i
Atès que s’ha donat compliment a l’apartat 2 de l’art. 135 de LCSP i s’ha requerit a l’adjudicatari
proposat per la Mesa de Contractació perquè dins del termini de 10 dies hàbils següents a la rebuda
del requeriment constituís la garantia definitiva assenyalada en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual s’ha presentat en data 29-6-11 i d’un import de 600 euros, tal i
com disposa la clàusula setena del Plec de clàusules aprovat, i
Atès que els arts. 22, 23, 24,25, 26, 27 i 28 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, modificada per la
Llei 34/2010, de 5 d’agost, regulen la configuració general de la contractació del sector públic i els
elements estructurals del contracte, i
Atès que l’art. 140 de l’esmentada Llei, que es vincula als art. anteriors i que regula la
formalització dels contractes, assenyala que els contractes que subscriguin les administracions
públiques s’han de formalitzar en document administratiu no més tard dels 15 dies hàbils següents
a aquell en què es rebi la notificació,
Es pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar al Sr. Albert Timoneda i Ortet la llicència d’autotaxi per al servei de transport
urbà al Palau d’Anglesola.
Segon.- Notificar aquest acord als licitadors i simultàniament publicar-lo al Perfil del Contractant,
tal com s’estableix a l’apartat 4 de l’art. 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, així com també al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis municipal.

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi els
documents necessaris.
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 que queda
aprovada per unanimitat.
7.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ ALCALDIA:: MANTENIMENT PISCINES-2011.- A
continuació la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la resolució dictada per l’adjudicació del manteniment
de les piscines per la temporada Estiu.2011, del qual tots en queden assabentats.
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 setze 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.

