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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent 
les catorze hores i cinc minuts del dia vint-i-dos de març de l’any dos mil dinou, i tal 
com va anunciar-se en les convocatòries realitzades, 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, 
 
Amb la presència dels següents regidors:  
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.  
Sr. Carles Esquerda i Serrano. 
Sr. Jaume Timoneda i Nabau. 
 
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del 
ROF, hi assisteix també la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem i el regidor Joan 
Baptista Pou i López. 
 
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 
 
CONVOCATÒRIA 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
2.- Aprovació de factures 
 
3.- Tributs 
 
3.1.- Padrons IBI urbana 2019 
3.2.- Variacions IBI urbana 2018 
3.3.- Sol·licitud bonificació 2019 IBI família nombrosa 
3.4.- Alta IVTM  
3.5.- Rectificacions IVTM 
 
4.- Llicències d’obres 
 
5.- Llicències ambientals 
 
6.- Contractació pública 
 
7.- Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
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 



 
 

2 Carrer de Sant Josep, 1 
25243 El Palau d’Anglesola 
Telèfon 973 60 13 14 
CIF P2519800C 
ajuntament@palaudanglesola.cat 

 

l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 06 de març de 2019, es dóna 
per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. No n’hi ha cap.  
 
Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda 
aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE FACTURES 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació 
emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 44.625,79 € presentades 
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 
Govern del dia 06-03-2019, i 
 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, 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 22-03-19, que s’adjunta a 
l’expedient, i que importen un total de 44.625,79 €, 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.” 
 
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
3.- TRIBUTS 
 
3.1.- Aprovacions padrons IBI urbana 2019 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
urbana, corresponent a l’exercici 2019, 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 Béns Immobles de naturalesa urbana, 
corresponent a l’exercici 2019 , amb el següents imports:  
 
IBI Urbana: 
Padró total : 367.629,21 € 
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Padró béns no subjectes: 20.902,42 € 
Padró béns exempts: 692,08 € 
Bonificacions  553,34 € 
Llistes cobratòries: 345.481,37 € 
 
Segon.-  L’esmentat padró es LIQUIDARÀ en dos terminis.  
 
Tercer.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró així com els seus períodes de liquidació, 
durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP als 
efectes de presentació de reclamacions. Igualment es publicarà al tauler d’anuncis 
municipal. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.” 
 
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
3.2.- Variacions IBI urbana 2018 
 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que s’han confeccionat els padrons corresponents a les variacions cadastrals de 
l’IBI Urbana, corresponents a l’any 2018, notificades pel Centre de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària de Lleida, 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 corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI 
Urbana, corresponents a l’any 2018, els quals importen les quantitats següents: 
 
VARIACIONS IBI-URBANA 
1r. trimestre-2018 ------------------------------   -38,30 
2n. trimestre-2018 ---------------------------------  0,00 
3r. trimestre-2018 -------------------------------   52,42 
4t. trimestre-2018 ---------------------------------- 0,00 
TOTAL  ------------------------------------------     14,12 
 
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.” 
 
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
3.3.- Sol·licitud bonificació 2019 IBI família nombrosa 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per 
a l’exercici 2019, per la condició de família nombrosa,   i 
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Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 
punt 4, disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular 
de família nombrosa tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra 
corresponent al bé immoble urbà on estiguin empadronats.  
 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR la bonificació per la condició de família nombrosa en l’Impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2019, dels immobles on 
estan empadronats els peticionaris que ho han sol·licitat, que compleixen les 
condicions, i que consten a l’expedient.  
 
Segon.-  NOTIFICAR aquest acord personalment als afectats, informant-los que 
disposen d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, 
aquest acord esdevindrà definitiu.  
 
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
3.4.- Alta IVTM  
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atesa la notificació rebuda en data  22-2-19, de la Prefectura provincial de Transit, en 
relació al vehicle 6516HMP, propietat del Sr. P.G.M.B, en el sentit que ha de constar 
d’alta en el municipi del Palau d’Anglesola, des del 25 d’octubre de 2012, i  
 
Atès que per tant correspon donar d’alta l’esmentat vehicle als padrons de  l’IVTM dels 
anys compresos entre el 2013 i el 2019, és pel qual proposo a la Junta de Govern 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PROCEDIR a donar d’alta el vehicle matrícula 6516HMP, propietat del Sr. 
P.G.M.B., en data 25-10-2012. 
 
Segon.- ORDENAR l’alta dels rebuts corresponents, que importen un total de 755,37 
euros. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat amb la inclusió dels recursos 
pertinents.” 
 
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
3.5.- Rectificacions IVTM 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que, en data es va aprovar la Ordenança fiscal núm. 3  que regula l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, en la que es bonificava els vehicles híbrids amb 
emissions menors a 100 gr. de CO2/Km. 
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Atès que, revisat l’expedient de les bonificacions per a l’exercici 2019, aprovat per 
acord de la Junta de Govern de data 4-1-19, s’ha comprovat que hi ha inclosos dos 
vehicles que, segons les dades tècniques facilitades de la DGT, superen els 100 gr. de 
CO2/Km d’emissions. 
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, permet rectificar els errors. 
 
Per tot això, 
 
PROPOSO 
 
Primer.- REVOCAR les subvencions concedides als vehicles amb les següents 
matrícules: 0074KKN  i  3922JYF, per a l’any 2019, per superar els 100 gr. de CO2/Km 
d’emissions, que es contempla en l’ordenança municipal a l’inici esmentada. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, notificant-los els recursos 
corresponents.” 
 
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Relació de llicències sol·licitades: 
 
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: 
89/2018: Fruta Ética, SL. Sol·licitud de llicència d’obres per col·locar una instal·lació 
solar fotovoltaica. 
15/2019: Ramona Llanes Sobrevals. Sol·licitud de llicència d’obres per connectar el 
clavegueram. 
16/2019: El Hassan Ouchen Soussi. Sol·licitud de llicència d’obres per arranjament de 
façana. 
17/2019: Josep Boldú Inglés. Sol·licitud de llicència d’obres per arranjament de 
terrassa. 
*18/2019: Anna Nabau Ambert. Sol·licitud de llicència d’obres per canvi de canal de 
coberta. 
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19/2019: Ramona Macià Montal. Sol·licitud de llicència d’obres per adequació de 
terrat. 
*20/2019: Mercè Felip Sol. Sol·licitud de llicència d’obres per instal·lar tanca de la 
finca. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions 
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
 
Tercer.- COMUNICAR als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva 
forma de liquidació.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
*Es fa constar que, en virtut de l’article 23 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic, en relació amb l’article 21 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el regidor Sr Timoneda s’absenta a les deliberacions i 
votacions dels expedients 18/2019 i 20/2019. 
 
 
5.- LLICÈNCIES AMBIENTALS 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 

Proposta de resolució definitiva de llicència ambiental. 
 
“Atès l’expedient instat per EXPLOTACIONES PEMAR SL, en sol·licitud de llicència 
municipal per a l’exercici d’una activitat “d’Explotació de vaques de llet per a una 
capacitat de 1.000 vaques de llet, 425 de reposició i 150 de cria” que es troba 
classificada amb el codi 11.1.e, “Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva 
de places de vacum de llet amb una capacitat de caps de bestiar >300”, inclosa en 
l’Annex II i sotmesa al règim de llicència ambiental, ubicada al pol. 11 parcel·les 119-
120-122-123 del Palau d’Anglesola, i 
 
Resultant que, acomplerts els tràmits que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, des de la Ponència Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha formulat la Declaració d’Impacte 
Ambiental (28-11-18) i des de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental s’ha emès 
l’Informe integrat corresponent favorable i amb condicions (04-02-19).  
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació 
tècnica aportada i altres informes obrants en l’expedient, ateses les facultats 
delegades per la resolució de l’alcaldia de 25-06-2015, és pel qual proposo a la Junta 
de Govern l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- PROPOSAR l’atorgament de llicència ambiental, de l’expedient núm. 10/2017, 
promogut per EXPLOTACIONES PEMAR SL, per a l’exercici d’una activitat 
“d’Explotació de vaques de llet per a una capacitat de 1.000 vaques de llet, 425 de 
reposició i 150 de cria” que es troba classificada amb el codi 11.1.e, “Instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria intensiva de places de vacum de llet amb una capacitat 
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de caps de bestiar >300”, inclosa en l’Annex II i sotmesa al règim de llicència 
ambiental, ubicada al pol. 11 parcel·les 119-120-122-123 del Palau d’Anglesola, 
conforme a les prescripcions indicades en els informes, 28-11-2018 i 04-02-2019 
respectivament, per la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 
i per  la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, els quals són vinculants atès el 
que disposa la Llei 20/2009 
 
Segon.- REQUERIR a l’interessat que, en un termini de 6 mesos, a partir de la 
notificació d’aquesta resolució, per a la presentació davant de l’Ajuntament del Palau 
d’Anglesola de la documentació on es justifiqui l’acompliment del que es disposa en 
els informes a dalt esmentats.  
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels 
corresponents recursos, i donar-ne trasllat també a la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Quart.-  EMETRE la liquidació de taxes corresponents a la llicència de l’activitat 
esmentada i notificar-la a l’interessat.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 
6.1.- Licitació obres Plaça 1 d’octubre per procediment obert simplificat abreujat 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès el contingut de la Providència de l’alcaldia de data 13 de març de 2019 en relació 
a la contractació de l’obra titulada “Arranjament Plaça 1 d’octubre”, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat, i 
 
Atès el pressupost de licitació d’un import de 47.345,34 euros, més 9.942,52 euros, 
corresponents a l’IVA, i 
 
Atès el contingut del Plec de clàusules administratives particulars redactat, i 
Atès que l’expedient de licitació requereix una tramitació abreujada i urgent per raons 
d’interès públic, d’acord amb el que disposa l’art 119 de la LCSP, en el sentit que 
l’Ajuntament del Palau d’Anglesola té concedida una subvenció per part de la 
Diputació de Lleida per a l’execució d’aquesta obra que cal justificar a principis del mes 
de juny, i 
D’acord amb el que estableixen l’art. 116 i 117 de la LCSP, proposo a la Junta de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’obra titulada “Arranjament Plaça 1 
d’octubre”, així com també el Plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir el contracte esmentat. 
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Segon.- DECLARAR la tramitació urgent de l'expedient per a l’execució de l’obra 
esmentada, per la qual s’utilitzarà el procediment obert simplificat i de tramitació 
reduïda. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comportarà el present contracte, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost vigent. 
 
Quart.- ANUNCIAR la licitació pública al perfil del contractant.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
6.2. Proposta de correcció d’acta de junta de govern local de 19 de febrer de 
2019 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que a la Junta de Govern de 19-2-2019 fou tractat, votat i aprovat per unanimitat  
el següent punt i que, per error de transcripció, es va ometre a l’acta, es presenta 
correcció de l’anterior, tot afegint aquest punt a l’acta: 
 
6.2.- Aprovació certificació “ampliació cementiri” 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE 
CEMENTIRIS DE NOMBER SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Ampliació 
cementiri municipal, separata Fase II-B”, i 
 
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de 
l’esmentada obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR la certificació núm. 2 i última de l’obra titulada “Ampliació cementiri 
municipal, separata Fase II-B”, emesa pels directors facultatius, Sra. Aroa Guardiola 
Franci i Sr. Jordi Capell Mateus d’un import de 26.900,60€.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
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 15 
hores i 25 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono 
fe. 
 
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. 
 


