A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia trenta d’octubre de l’any dos
mil vuit, 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, Carme Tàpies i Llobera,
els següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, Francesc Revuelta i Hernando, i Montserrat
Meseguer i Muñoz. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art.
113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors, Emili Pastó i Garcia 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 16-10-2008, es dóna per llegida. 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia
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 emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 111/08.- Alternativa Energètica 3000 SL.: Llicència urbanística per obrir una rasa
per evacuar energia elèctrica, produïda per una instal·lació solar fotovoltaica projectada a
les parcel·les 20 i 78 del polígon 9 i 8, respectivament.
- Núm. 131/08.- Jaume Solé i Minguet en nom i representació de Fisope SL: Llicència
urbanística per a l’obertura d’una rasa per a pas d’instal·lació elèctrica i neteja de
clavegueram de l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 73.
-Núm. 133/08.- Miquel A. Martin Giménez: Llicència urbanística per a construir un
armari d’instal·lacions a la porta de l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 19.
-Núm. 135/08.- Jordi Rodríguez Altozano: Llicència urbanística per a construir una tanca
divisòria i arranjament del paviment de la terrassa de l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc,
núm. 13.
-Núm. 136/08.- Teresa Farré Gausachs: Llicència urbanística per a construir una pèrgola
al jardí de l’habitatge ubicat al C. Orient, núm. 31.
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, en referència a la sol·licitud núm. 131/08, la Junta de govern, acorda concedirla amb les condicions establertes pel tècnic i, a més, les següents:
“Que un cop col·locada la instal·lació elèctrica dins la rasa, caldrà que es comuniqui a
l’ajuntament, en un termini de tres dies com a mínim, per tal de fer la corresponent inspecció
tècnica municipal.

La reconstrucció de la vorera i del paviment del carrer, s’efectuarà amb el mateix material
que l’existent. Si és de quitrà caldrà que, a sota, s’hi posi de 10 a 15 cm. de formigó, a criteri
dels tècnics municipals. La reconstrucció del paviment del carrer tindrà una amplada del 50
% més de la rasa oberta.
Un cop acabada l’obra s’haurà d’informar l’ajuntament. A partir d’aquesta data, si hi hagués
algun desperfecte amb posterioritat, i ocasionat per aquest fet, en seran responsables els
titulars de la llicència.”
Segueix el debat i en referència a la llicència núm. 133/08, s’acorda suspendre la seva aprovació,
fins que presenti un croquis detallat de la ubicació, mides, material a emprar i la manera
d’instal·lar l’armari a la porta, alhora que també caldrà que es motivi el perquè no pot ubicar-se
en un altre lloc de l’edifici.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada, quedant aprovades per
unanimitat, les llicències presentades amb les condicions establertes, menys la núm. 133/08, que
queda suspesa fins que es presenti la documentació relacionada a l’apartat anterior.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es dóna lectura a 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 7.874,44 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 16-10-2008, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, 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 28-10-08, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 7.874,44 €, 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.”
La Junta de govern enretira de la relació, i per tant, no s’aprova, una factura emesa per Noves
Formes Gràfiques, corresponent a publicitat de la festa major de l’any 2003.
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació quedant aprovada, menys la factura
esmentada, per acord unànime dels regidors assistents.
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE-2N. TRIMESTRE.- Es procedeix a continuació, a donar
lectura a la següent proposta que diu:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes
realitzades durant el segon trimestre de l’any 2008, les quals han provocat la Modificació del
Padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de
l’exercici 2008, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia
de la Modificació esmentada,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes realitzades durant el segon
trimestre de l’exercici 2008, les quals importen una quantitat total de 5.518,64 euros.
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.
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda
aprovada per unanimitat de tots els assistents.
5.- PROPOSTA LLICÈNCIA AMBIENTAL.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a
la proposta que diu:
“Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 18-9-08 va
aprovar proposar l’atorgament de llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, de l’expedient
núm. 32/2007, promogut pel Sr. Ramon Vilagrassa Torné, i
Atès que s’ha detectat una errada en la redacció d’aquell acord pel fet de descriure l’activitat
com una granja de porcs d’engreix quan ha de ser una explotació ramadera de truges de
reposició, és pel qual proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, apartat 11,
subapartat 1j de l’expedient núm. 32/2007, promogut pel Sr. Ramon Vilagrassa i Torné, per
a l’explotació ramadera de 298 truges de reposició al terme municipal del Palau
d’Anglesola, polígon 1, parcel·la 102, conforme a les prescripcions indicades en l’informe
favorable, emès en data 2 de setembre de 2008, 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 i
avaluació 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.
Tercer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 18-908, identificat amb el núm. 4. El present acord és el correcte i vigent a tots els efectes.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per
unanimitat.
6.-CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL SAU-3.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que
presenta en aquest punt i que diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm.1, presentada pel Sr. Esteve Niubó i Mir, d’Enginyeria
Inalba S.L., en relació a les obres de modificació de la urbanització del polígon industrial
SAU- 3, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Text Refós del projecte d’urbanització del
sector SAU-3, 1a modificació” emesa pel Sr. Esteve Niubó i Mir, d’Enginyeria Inalba S.L.,
la qual importa la quantitat de 2.288.280,70 euros.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient”

Al no haver-hi intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació, la proposta presentada, que
queda aprovada, per unanimitat de tots els assistents.
7.-INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- En aquest punt s’informa de la petició presentada per
l’Agrupament Escolta i Guia Lo Merlet, en la que sol·liciten autorització per a la instal·lació
d’una parada per a vendre castanyes, a l’indret de davant de la bàscula pública, el proper cap de
setmana, 31 i 1 i 2 de novembre, acordant-se la seva autorització.
Alhora aquell Agrupament sol·licita autorització per a realitzar una trobada al pavelló, amb
utilització també de la sala del gimnàs, i de les taules i cadires, als efectes de realització de
ponències de formació de les demarcacions de Lleida-Solsona-Urgell, els propers dies 22 i 23 de
novembre. La Junta de govern, per unanimitat, acorda parlar amb aquell Agrupament perquè la
programació d’activitats al pavelló durant el mes de novembre és molt densa i caldrà repartir-la
de la millor manera possible entre tots els sol·licitants.
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa de la necessitat
urgent d’encarregar la redacció del projecte bàsic de la Guarderia municipal, als efectes que es
pugui fer entrar la sol·licitud de subvenció per part del Departament d’Educació, per aquest
exercici 2008. S’obre el diàleg, i es proposa que a més de demanar pressupostos a arquitectes
particulars, es demani també al Consell Comarcal; s’informa que, com que l’encàrrec ha d’estar
acabat abans del 31 de desembre de 2008, no hi ha temps per a consultar altres pressupostos, per
tot el qual, la Junta de govern acorda, per unanimitat, encarregar la redacció del projecte bàsic de
la Guarderia municipal, a l’arquitecte Sr. Jacint Alsina i Torres.
9.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues
hores i quinze 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.

