A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia onze de març 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: 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 25-02-2011, 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
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del
projecte i expedient instat, i
Tenint en compte el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, i arts. 46, 47, 57, 59 i 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei esmentada,
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, les següents sol·licituds condicionades a les consideracions
establertes per cadascun dels organismes afectats.
- Núm. 75/10.- MERLET-LLUM SL: Llicència urbanística per a la instal·lació d’un sistema
fotovoltaic connectat a xarxa de 100 Kw sobre la coberta d’una nau ubicada al polígon 1, parcel·la
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- Núm. 60/10.- RINGSTED PV IX, SLU: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una planta de
valorització d’ensitjats i altres subproductes orgànics a la parcel·la ubicada al polígon 8 parcel·les
52, 54, 55 i 56.
Segon.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es relacionen,
amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
- Núm. 7/11.- CERTIPLANT SL.:Llicència urbanística per a la construcció d’una caseta per a les
instal·lacions de reg, al polígon 1 parcel·la 18.
- Núm. 8/11.- Joan Serradell i Ortet: Llicència urbanística per l’arranjament de la coberta i canal
d’aigua, a l’immoble ubicat al C. Castell, núm. 12.
- Núm. 9/11.- Francisco Gàzquez i Segura: Llicència urbanística per a instal·lació de tanca
metàl·lica damunt de paret perimetral existent, a l’immoble del C. Canigó, núm. 50B.
Tercer.- Trametre els projectes i els expedients aprovats al punt Primer, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, per a la seva aprovació definitiva si procedeix.
Quart.- Notificar als interessats, l’acord adoptat al punt Segon, amb lliurament, si és el cas, de
còpia dels informes emesos, així com notificar-los els recursos corresponents, i 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 pel qual es procedeix a la votació de la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
3.- PROPOSTA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.- A continuació es procedeix a la lectura de la
següent proposta que diu:

“Atès l’expedient instat pel Sr. Leonardo Salvatore Longo, en sol·licitud de llicència ambiental per
l’activitat d’un “taller de reparació de vehicles” que es troba classificada amb el codi 12.19.a
“manteniment i reparació de vehicles a motor, amb operacions de pintura i/o tractament de
superfícies”, inclosa en l’Annex II, ubicada al carrer de l’Empriu, 3, (SAU-3) del Palau
d’Anglesola, i
Atès el que disposen els articles 37 a 45 de la Llei 20/2009, la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell com a òrgan competent ha emès un informe
integrat favorable, el contingut del qual haurà de ser notificat a l’interessat , juntament amb la
proposta de resolució, per tal d’acomplir el que determina l’article 49 de la Llei 20/2009.
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, de l’expedient núm. 4/2010, al Sr.
Leonardo Salvatore Longo, per a l’activitat d’un “taller de reparació de vehicles” que es troba
classificada amb el codi 12.19.a “manteniment i reparació de vehicles a motor, amb operacions de
pintura i/o tractament de superfícies”, inclosa en l’Annex II, ubicada al carrer de l’Empriu, 3,
(SAU-3) del Palau d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en l’informe integrat
favorable, emès en data 24-2-2011 per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental. Els informes
tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions.
Segon.- Conforme al que s’estableix a l’article 46 del Decret esmentat, la proposta de resolució,
acompanyada de l’informe integrat emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, es
notificarà als interessats i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, a fi efecte que durant el
termini de 15 dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que
considerin oportuns.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
4.- 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 7.367,31 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 25-02-2011, 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 08-03-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 7.367,31 €, 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 que queda aprovada per
unanimitat.
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI –
2010.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la següent proposta:

“Acabat el període de cobrament del Padró i llistes cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua
potable a domicili, corresponent a l’exercici 2010, s’ha confeccionat el Compte de recaptació
instruït pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró i llistes
cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua potable a domicili corresponent a l’exercici 2010,
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via
executiva.
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 queda aprovada per unanimitat.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze 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.

