A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia vuit de gener de l’any dos mil
nou, 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 11-12-2008, 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:
“Atès l’expedient instat a nom de Francesc Tribó Dalmau, en sol·licitud de llicència
urbanística en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de
55kW, al polígon 5 parcel·la 81,
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient,
Tenint en compte l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida d’aprovació del
projecte de la instal·lació relacionada,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada per llicència urbanística en sòl no urbanitzable, a
nom de Francesc Tribó Dalmau, per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de 55kW,
al polígon 5 parcel·la 81, amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar a l’interessat 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 s’acorda incloure a l’acord, les condicions aprovades per l’ajuntament, en
relació a obres que afectin a camins municipals, als efectes que s’acompleixin si aquesta obra
n’afecta.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada, per
unanimitat, dels regidors assistents.
3.- CANVI DE NOM LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-2.- A continuació es procedeix
a donar lectura a la proposta que, copiada, diu:
“Atesa la sol·licitud presentada en data 15-7-2008 pel Sr. Francesc Pinós Crespo, actuant en
nom i representació d’Alternativa Energètica 3000 SL, en la qual demana el canvi de nom
de la llicència ambiental d’Alternativa Energètica 3000 SL polígon 8 parcel·les 58,59,60 i
61 del municipi del Palau d’Anglesola , i

Tenint en compte els informes tècnics i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la
legislació aplicable,
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex II.2, per a
l’activitat d’una planta solar fotovoltaica de 693 kw, ubicada al polígon 8 parcel·les
58,59,60 i 61 del municipi del Palau d’Anglesola, a nom de AE3000SL, i que en endavant
ha de ser a nom de HURUP PV I, SLU; HURUP PV II, SLU; HURUP PV III, SLU;
HURUP PV IV, SLU; HURUP PV , SLU; HURUP PVI I, SLU i HURUP PVII, SLU.
Segon.- El nou titular de la llicència queda subjecte als mateixos drets i obligacions que el
titular inicial.
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació del nou titular de realitzar els
controls periòdics a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.”
Obert el debat s’acorda incloure a l’acord, les condicions aprovades per l’ajuntament, en relació
a obres que afectin a camins municipals, per tal que s’acompleixin si aquest canvi de nom de
llicència ambiental estes vinculada a llicències d’obra que continguessin afectació a camins
municipals.
Com que no hi ha més intervencions se sotmet la proposta a votació quedant aprovada, per acord
unànime dels regidors assistents.
4.- PROPOSTA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL, ANNEX II-1.- En aquest punt es dóna
lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès l’expedient instat pel Sr. Aleix Camps Felip i la Sra. Cecília Camps Felip, del Palau
d’Anglesola, en sol·licitud de llicència ambiental inclosa a l’annex II.1, per a l’exercici
d’una activitat ramadera porcina situada al polígon 2 parcel·la 23 del terme municipal 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 del procés d’avaluació ambiental que queda
unit a aquest 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 que li
han estat delegades per resolució de l’alcaldia, de 7 de març de 2008, és pel qual proposo a
la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar l’atorgament de llicència ambiental inclosa en l’Annex II.1 en l’expedient
núm. 1/2007, promogut pel Sr. Aleix Camps Felip i la Sra. Cecília Camps Felip , per a
l’exercici de l’activitat ramadera porcina, al terme municipal del Palau d’Anglesola, polígon
2 parcel·la 23, conforme les prescripcions indicades en l’informe emès en data 16 de
desembre 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
d’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.

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 la proposta a votació quedant
aprovada, per acord unànime dels regidors assistents.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent
proposta que diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de
les factures i obligacions de pagament que importa 60.859,47 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 11-12-2008, 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 07-01-09, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 60.859,47 €, 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.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda
aprovada per unanimitat de tots els assistents.
6.- BONIFICACIONS I EXCEMPCIONS PADRO IVTM-2009.- Tot seguit es dóna lectura
a la proposta que es presenta en aquest punt i que és la següent:
“Ateses les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2009, que tot seguit es relacionen, les
quals han presentat la documentació necessària a tal efecte, d’acord amb el contingut de
l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS
Bonificació 100% per antiguitat:
-José Manuel Granados Cabestany: vehicle matrícula: GR-042778
vehicle matrícula: J-043602
vehicle matrícula: M-929685
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades per la concessió d’exempcions i/o
bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de
l’esmentat impost corresponent a l’any 2009.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, notificant-l’hi els recursos corresponents.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda
aprovada per unanimitat de tots els assistents.

7.- MODIFICACIÓ PLA DIRECTOR SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE.- A
continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 14-11-08 va aprovar el
“ Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable del Palau d’Anglesola”, redactat per
l’empresa Valls i Vicente Enginyers, i
Ateses les directrius dictades per part de l’Agència Catalana de l’Aigua referents a una sèrie
de consideracions que el Pla Director redactat no contemplava, i
Atès que els redactors del Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable del Palau
d’Anglesola, Srs. Valls i Vicente, Enginyers han esmenat les mancances detectades en aquell
Pla Director,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació del Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable
del Palau d’Anglesola, redactat pels Srs. Valls i Vicente, Enginyers.
Segon.- Trametre una còpia de la modificació del Pla Director a l’Agència Catalana de
l’Aigua i a la Mancomunitat Intermunicipal Mollerussa-El Palau, així com també la
certificació d’aquest acord, per al seu assabentat.
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.
8.- CONTRACTACIÓ SERVEI “IMPLANTACIÓ PERFIL CONTRACTANT”.- Acte
seguit es dóna lectura a la següent proposta que diu:
“Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i
concretament l’art. 42, en relació a la transparència i l’accés públic a la informació relativa a
l’activitat contractual i l’obligatorietat de difondre el perfil del contractant a través d’internet,
i
Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del servei titulat “Implantació del
perfil del contractant” així com de la despesa anual que aquesta implantació ocasionarà, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa SEMIC INTERNET , i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el servei titulat “Implantació del perfil del contractant”, així com la
despesa anual que aquesta implantació ocasionarà mitjançant un contracte menor.
Segon.- Adjudicar el servei titulat “Implantació del perfil del contractant” a l’empresa
SEMIC INTERNET, pel preu de 855,00 € més 141,60 € en concepte d’IVA. Pel que fa
referència al manteniment anual, el farà l’empresa esmentada per un import anual és de
164,00 € més 26,24 € en concepte d’IVA.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i l’única intervenció que hi ha és per a fer una breu explicació d’aquest servei, en
el sentit que es tracta de l’adquisició d’un programa informàtic i el seu manteniment anual, per
tal de penjar a Internet les diferents contractacions que siguin obligatòries d’acord amb la nova
Llei de contractes del sector públic, els quals tràmits s’han fet a nivell del Consell comarcal als

efectes que, la proposta conjunta de les poblacions del Pla d’Urgell que s’hi vulguin adherir,
sempre resultarà més favorable que si es fa a nivell individual de municipis.
Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ RESTA MOBILIARI PARC INFANTIL.- A continuació
procedeix a llegir la proposta que, copiada, diu el següent:

es

“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del subministrament titulat
“Adquisició resta mobiliari parc infantil”, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa UN MAR DE TENTACIONES SL, i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el subministrament titulat “Adquisició resta mobiliari parc infantil”
mitjançant un contracte menor.
Segon.- Adjudicar el subministrament titulat “Adquisició resta mobiliari parc infantil” a
l’empresa UN MAR DE TENTACIONES SL, pel preu de 814,98 € més 130,40 € en
concepte d’IVA.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per
unanimitat.
10.- CONTRACTACIÓ ADQUISICIÓ CALDERA GAS COL·LEGI PÚBLIC.- La Sra.
Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del subministrament titulat
“Adquisició caldera gas amb destinació a l’escola de l’Av. Sant Roc”, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa ASICAL LLEIDA 2000 SLL, i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
És per tot el qual PROPOSO a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el subministrament titulat “Adquisició caldera gas amb destinació a
l’escola de l’Av. Sant Roc” mitjançant un contracte menor.
Segon.- Adjudicar el subministrament titulat “Adquisició caldera gas amb destinació a
l’escola de l’Av. Sant Roc” a l’empresa ASICAL LLEIDA 2000 SLL, pel preu de 1.058,00
€ més 241,28 € en concepte d’IVA.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda
aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.
11.- PADRO IVTM – 2009.- En aquest punt es llegeix la proposta que presenta la Sra.
Alcaldessa que diu el següent:

“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponent a l’exercici de 2009, 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 el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent a
l’exercici de 2009, el qual importa la quantitat de 113.686,43 €.
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de cobrament 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.”
Com que no hi ha cap intervenció se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per acord
unànime de tots els regidors assistents.
12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) S’incorpora en aquest aparta la proposta d’urgència,
següent:
“Atesa la Resolució de 7 d’abril de 2008 del Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya, sobre la convocatòria de subvencions.
Atès el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al servei
públic.
Als efectes de continuar amb el projecte “Modernització de la prestació de serveis públics
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació” es proposa a la
Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de “Modificació no substancial de l’actuació” en el marc del
projecte “Construcció d’una oficina virtual d’atenció al ciutadà: Carpeta Ciutadana”.
Segon.- Retre la documentació pertinent al Consorci AOC, per la tramitació d’aquest
l’expedient de modificació.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat que s’obra, pel qual se sotmet a votació la proposta que queda
aprovada, per unanimitat, dels regidors assistents.
b) Ara se sotmet a la consideració de la Junta de govern, la proposta que diu el següent:
“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació de l’obra titulada “Construcció
lavabos al cementiri municipal”, i
Atès el pressupost presentat a sol·licitud d’aquest Ajuntament, i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar l’obra titulada “Construcció lavabos al cementiri municipal”, mitjançant
un contracte menor d’obres.
Segon.- Aprovar la despesa total de l’obra, la qual d’acord amb el pressupost que ha
interessat, i que correspon al de l’empresa Construccions Simó Camps SCP, ascendeix a la
quantitat de 8.612’13 euros, més 1.377’94 euros d’IVA, i incorporar aquest pressupost i les
corresponents factures a l’expedient tramitat.

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat que s’obra, pel qual se sotmet a votació la proposta que queda
aprovada, per unanimitat, dels regidors assistents.
13.- 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-una
hores.

