A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-sis de novembre de l’any
dos mil deu, 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 12-11-2010, 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
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. 99/10.- Parròquia Sant Joan Baptista: Llicència urbanística per a la restauració de les
cobertes de l’església i el campanar i arranjament de les façanes.
- Núm. 110/10.- Jogesimó SL: Llicència urbanística per a la construcció d’una tanca
perimetral a l’Av. Sant Roc, s/n.
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 cap intervenció, pel qual es procedeix a la votació de la proposta que
queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Tot seguit es dóna compte de 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 26.831,84 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-11-2010, 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 22-11-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 26.831,84 €, 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.”

Sense que hi hagi intervencions al debat, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada
per unanimitat.
4.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar
lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent:
“Atès l’expedient instat pel Sr. Josep Camps i Espinet, en nom i representació de l’empresa
ICAFA 1477 SL, en sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat de “Producció,
comercialització i envasat de cebes”, classificada amb el codi 7.2.b “Tractament i transformació
de matèria prima per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria vegetal d’una
capacitat de producció de productes acabats > 5 t/d ”, inclosa en l’Annex II-1, ubicada al carrer
d’Amadeu Vives, 3, 9 i 12 del Palau d’Anglesola, i
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 determinen, els
òrgans ambientals competents, l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU) i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals han emès informes favorables que queden units a
l’expedient, i
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 15-10-10, al Sr. Josep Camps Espinet i a
l’OGAU, i que durant el termini de presentació d’al·legacions, se n’ha presentat una per part del
Sr. Josep Camps Espinet, i
Tenint en compte el nou informe emès pel tècnic David Palou Lamarca, en data 10-11-10, en
relació a l’al·legació presentada, 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 15-10-2009, 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.11/2010,
promogut pel Sr. Josep Camps i Espinet, en nom i representació de l’empresa ICAFA 1477 SL,
per a l’activitat de “Producció, comercialització i envasat de cebes” que es troba classificada
amb el codi 7.2.b “Tractament i transformació de matèria prima per a la fabricació de productes
alimentaris a partir de matèria vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats > 5 t/d
”, inclosa en l’Annex II-1, ubicada al carrer d’Amadeu Vives, 3, 9 i 12 del Palau d’Anglesola,
conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable, emès en data 23-9-2010, per
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i en els informes, emesos en data 8-10-10 i
10-11-10, pel tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals són vinculants atès el que al
respecte determina l’article 44 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 com que no hi ha intervencions es procedeix d’immediat a la votació quedant
aprovada per unanimitat.
5.-LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA.- En aquest apartat la Sra. Alcaldessa presenta la
proposta que diu el següent:

“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Farnell Barqué demanant llicència municipal en
relació a una activitat equina, i
Atès el que disposa la Llei 20/2009, del 14 de desembre, i
Tenint en compte l’informe favorable, emès en data 15-11-10, per la Sra. M. Carme Torres i
Rulló, Enginyera Tècnica Agrícola del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el que considera
l’activitat com innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades en la
normativa abans esmentada i tenint en compte també les condicions que relaciona en l’informe,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir al Sr. Miquel Farnell Barqué llicència municipal pel desenvolupament de
l’activitat innòcua consistent en tinença de dos cavalls destinats a l’oci del propi interessat, a la
parcel·la 58 del polígon 1 del terme municipal del Palau d’Anglesola, amb les condicions que es
disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació de l’expedient
d’autorització d’activitat innòcua.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ TAXES –2010.- Acte seguit es procedeix a la lectura
de la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta, la qual és la següent:
“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes (Clavegueram, Cementiri i Guals) de
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 dels padrons de les
Taxes ( Clavegueram, Cementiri i Guals) de 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 intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
7.- MODIFICACIONS PADRÓ IAE-2010.- A continuació es presenta la següent proposta que
diu:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes realitzades
durant el primer, segon i tercer trimestre de l’any 2010, les quals originen la Modificació del
Padró corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2010, 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 primer, segon i
tercer trimestre de l’exercici 2010, les quals importen una quantitat total de:
- Primer trimestre:
560,05 euros.
- Segon Trimestre: 2.116,80 euros
- Tercer Trimestre:
0,00 euros
TOTAL PADRÓ: 2.676,85 euros

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informantlos que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi
hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Un cop obert el debat i al no haver-hi intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la proposta
que presenta en aquest punt, la qual queda aprovada per unanimitat.
8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA “CONSTRUCCIÓ BÀSCULA MUNICIPAL”.- A
continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta i que, copiada,
diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 i última presentada per Bàscules Mauri SCCL en relació a
l’execució de l’obra titulada “Construcció bàscula municipal”, inclosa al programa del Fons
estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius 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 “Construcció bàscula
municipal”, emesa pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch i Sr. Jordi Capell, d’un import
de 9.146,25€.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat.
9.- ASSUMPCIÓ PROPI AJUNTAMENT SERVEIS JARDINERIA EN ZONES
DETERMINADES DE LA POBLACIÓ.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta
que, copiada, diu el següent:
“Atès que l’empresa Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL està realitzant serveis de
jardineria en algunes zones de la població, i
Atès que la situació econòmica actual imposa que les administracions redueixin al màxim les
despeses a realitzar, i
Tenint en compte que no hi ha obligació contractual de mantenir la relació amb l’empresa
Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL per cap període predeterminat i que es considera
suficient un preavís d’un mes per extingir la prestació de serveis, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Prescindir dels serveis de jardineria que presta l’empresa Jarditec Serveis d’Enginyeria
del Paisatge SL a partir del 31-12-2010.
Segon.- Gestionar aquells serveis de jardineria de manera directa pel propi Ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, per això acte seguit, sotmet la
proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat.
11.- 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
trenta 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
eserva dels termes que en resultin de la seva aprovació.

