A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vuit
d’abril 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: Carme Tàpies i Llobera, i Francesc
Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art.
113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Ramon Farnell i Barqué i Emili Pastó i
Garcia. No hi assisteix el regidor Sr. Francesc Revuelta i Hernando. 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 26-3-2010, 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, i queda
aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades diuen:
a) “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. 35/2010.- Josep Miró Montseny: Llicència urbanística per a revocar la part
baixa de la façana de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 73.
- Núm. 36/2010.- Roser Roca Sobrevals: Llicència urbanística per a revocar la part
baixa de la façana de l’habitatge ubicat al C. Roser, núm. 7
-Núm. 37/2010.- Joan Reyes Amador: Llicència urbanística per a realitzar obres
d’arranjament i consolidació del ràfec i canal de la coberta i pintar la façana de
l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 9.
-Núm. 38/2010.- Antoni Buixadé Miró: Llicència urbanística per a realitzar obres de
consolidació de paret de la zona del pati, tapant forats i amb nou revoc en l’habitatge
ubicat al C Orient, núm. 11.
-Núm. 39/2010.- Eloi Crespo Pou: Llicència urbanística per a la construcció d’una
piscina d’ús privat al C. Pompeu Fabra, núm. 9.
-Núm. 40/2010.- Domenec Camps Simó: Llicència urbanística per a realitzar obres de
millora a la coberta amb col·locació d’encadellats entre bigues i revoc de la façana de
l’habitatge ubicat al C. Canigó, núm. 28.
-Núm. 41/2010.- Jordi Boldú Cercos: Llicència urbanística per a rebaixar l’encintat de
la vorera per facilitar l’entrada de vehicles al garatge de l’habitatge ubicat a l’Av.
Països Catalans, núm. 6E.
-Núm. 43/2010.- Enric Tomàs Simó: Llicència urbanística per a revocar part de la paret
del pati i revestir-la de pedra a l’habitatge ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 6.
-Núm. 44/2010.- Emili Santaularia Martí: Llicència urbanística per a subsanar el
revestiment de revoc i posterior pintura de la façana de l’habitatge ubicat al C.Eres,
núm. 21.

-Núm. 45/2010.- Josep M. Miró Argiles: Llicència urbanística per aixecar el paviment
dels baixos de la casa per reparar la claveguera de l’habitatge ubicat a la Pl. Major,
núm. 5.
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.”
b) “Atès l’expedient núm. 94/09 instat per l’empresa SOLAR 10 SCP, en sol·licitud de
llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una planta solar
fotovoltaica sobre unes cobertes d’edificacions existents al polígon 5, parcel·les 77, 78, 79,
80 i 28, del terme municipal del Palau d’Anglesola, 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, el projecte presentat per l’empresa SOLAR 10 SCP
per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica sobre unes cobertes d’edificacions
existents al polígon 5, parcel·les 77, 78, 79, 80 i 28, del terme municipal del Palau
d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes per cadascun dels organismes
afectats.
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida, per a la seva aprovació definitiva si procedeix.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació les
propostes que ha presentat les quals queden aprovades per unanimitat.
3.-PROPOSTA LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa
procedeix a la lectura de la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Atès l’expedient instat pel Sr. Casimiro Llorens i Llorens, en nom i representació de
l’entitat FRIGORÍFICS CATALUNYA DE PALAU,SL, en sol·licitud de llicencia
ambiental inclosa en l’Annex II.1, per a l’activitat de reforma en la instal·lació de la central
hortofrutícola, per la instal·lació d’una nova sala de confecció i envasat de fruita, ubicada al
polígon 1, parcel·la 78, TM 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 uns informes
favorables que queden units a l’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
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, inclosa en l’Annex II.1, de
l’expedient núm. 2/2009, promogut pel Sr. Casimiro Llorens i Llorens, en nom i
representació de l’entitat FRIGORÍFICS CATALUNYA DE PALAU,SL, per a l’activitat
de reforma en la instal·lació de la central hortofrutícola, per la instal·lació d’una nova sala
de confecció i envasat de fruita, ubicada al polígon 1, parcel·la 78, TM del Palau

d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable, emès en data
19-3-2010, per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i en l’informe, emès en
data 29-3-10, 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.- 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
Ambiental Unificada (OGAU) i de l’informe del tècnic del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, es notificarà als interessats i a l’OGAU, a fi i efecte 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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a
votació l’anterior proposta, que queda aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta 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 9.741,61 € presentades en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia
26-03-2010, 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 06-04-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 9.741,61 €, 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada
per unanimitat.
5.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS.- Es procedeix a continuació a donar lectura a les
propostes que diuen el següent:
a) “Atesa l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball), i
Atès el que disposa l’art. 53.1 apartat p) del Real Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és pel qual
proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte de col·laboració amb el Departament de Treball per a la
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball).
Segon.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió màxima, per a la
contractació de les dues persones assignades al projecte, equivalent a la base mínima del
grup de cotització corresponent a la categoria professional desenvolupada pels treballadors,
i a efectes de Seguretat Social les quotes derivades d’aquest salari, amb independència de la
retribució que finalment rebin els treballadors, per una jornada de 6 mesos, a jornada
parcial.

Tercer.- Fer constar que aquesta corporació local, en cas de rebre la subvenció, tramitarà
el corresponent expedient de modificació de crèdit suficient per atendre les despeses que la
contractació d’aquests treballadors pugui comportar.
Quart.- Fer constar que aquesta corporació, no ha rebut, ni té sol·licitada cap altre tipus de
subvenció per aquest concepte.
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per dur a terme
aquest servei..
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) “Atesa l’Ordre SLT/114/2010, de 24 de febrer, del Departament de Salut per la qual es
fa pública la convocatòria de subvencions per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge
i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per
als exercicis 2008, 2009 i 2010, i se n’aproven les bases reguladores, i
Atès el que disposa l’art. 53.1 apartat p) del Real Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya una subvenció
d’un import de 1.188,01 euros per a l’adquisició de material amb destinació al consultori
mèdic de la nostra població i de titularitat municipal.
Segon.- Assumir el compromís de realitzar la inversió del subministrament titulat
“Adquisició material amb destinació al consultori mèdic.
Tercer.- Fer constar que aquesta corporació local, en cas de rebre la subvenció, tramitarà el
corresponent expedient de modificació de crèdit suficient per atendre les despeses que
aquest subministrament pugui comportar.
Quart.- Fer constar que aquesta corporació, no ha rebut, ni té sol·licitada cap altre tipus de
subvenció destinada a l’adquisició d’aquest material.
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris en relació a
aquesta sol·licitud de subvenció.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació les anteriors
propostes que queden aprovades per unanimitat.
6.- PROJECTE “REFORMA I AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA CA LA CILETA”.- Acte
seguit es dóna compte de la següent proposta que, copiada, diu::
“Atès el projecte redactat per l’arquitecte, Sr. Jacint Alsina i Torres, a instància de
l’Empresa Municipal de Serveis SL, de capital municipal, titulat “Projecte bàsic i
d’execució de reforma i ampliació de centre de dia i residència per a la gent gran”, i
Atès que l’Empresa Municipal de Serveis SL és de capital íntegrament municipal, i que
correspon, per tant, a l’Ajuntament l’aprovació dels projectes d’obres a realitzar en l’edifici
del C. Mollerussa, núm. 16 del Palau d’Anglesola, on s’ubica l’empresa esmentada, el qual
també és de titularitat municipal, i
Tenint en compte els informes tècnics i de secretaria que consten a l’expedient,
És pel qual es proposa a la Junta de govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte bàsic i d’execució de reforma i
ampliació de centre de dia i residència per a la gent gran”, redactat per l’arquitecte Sr.
Jacint Alsina i Torres, el qual importa un pressupost d’execució material de 23.320,03
euros
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP, al Tauler municipal i a la

pàgina web de l’Ajuntament, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i
formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució.
No obstant, el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmet, tot seguit, a
votació, aquesta proposta que queda aprovada per unanimitat.
7.- RÈGIM INTERN.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa de les diferents
subvencions que s’han sol·licitat recentment als organismes, que tot seguit, es relacionen:
-

Institut d’Estudis Ilerdencs, subvenció pel projecte titulat “Projectes culturals 2010”
Diputació de Lleida: subvencions pels projectes titulats “Llar d’infants municipal” i
“Mobiliari tanatori”.

8.- 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.
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.

