
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores, del dia set de maig 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, aquesta dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, de data 29-4-2009, i preguntat si s’aprova, no hi ha altres intervencions que la de la 
pròpia Sra. Alcaldessa que manifesta que s’aprova annexant a l’acta l’escrit que conté la 
gravació literal que ha fet emetre a la Sra. Armengol. 
 
La secretària manifesta, acte seguit, que sol·licitarà l’emissió d’un informe a l’advocat de 
l’ajuntament. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, i que copiades diuen: 

 
a) “Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació 
es relacionen, i 
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 26/09.-  Gou Ramírez SL: Llicència urbanística per a l’arranjament de tancaments 
practicables: porta d’accés i zona d’exposició, i reformes interiors amb arranjament de 
paviment, de l’edifici ubicat a l’Av.  Sant Roc, núm. 39. 
- Núm. 27/09.- Pere Martí Faran: Llicència urbanística per a col·locar plaques 
impermeabilitzants a la coberta de l’habitatge ubicat al C. Balmes, núm. 3. 
-Núm. 29/09.- Francisco Segarra Sala: Llicència urbanística per a tapar obertura i revocar 
part de la façana, de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 27. 
-Núm. 30/09.- Ramona Llanes Sobrevals: Llicència urbanística per a la construcció d’una 
tanca, al solar ubicat al C. Pou Nou, núm. 19-21. 
-Núm. 31/09.- Paulí Valls Tribó: Llicència urbanística per a realitzar obres de reforç de la 
paret de tancament del pati, amb la construcció de tres pilars, de l’habitatge ubicat al C. 
Mollerussa, núm. 45. 
-Núm. 35/09.- Coques i Panadons SL: Llicència urbanística per a la reforma interior, amb 
instal·lació d’aparells sanitaris i instal·lació elèctrica, d’un local comercial ubicat a l’Av. 
Verge de Montserrat, núm. 5A. 
-Núm. 37/09.- Ramon Jové Torra i Sílvia Pérez Llobera: Llicència urbanística per a la  
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al c/ Mon. Josep Pont i Gol, s/n. 
Segon.- Ratificar les Resolucions de l’alcaldia, emeses amb caràcter d’urgència, següents: 



a) De data 20-04-09, per la qual es va aprovar la llicència urbanística del Sr. Francisco 
Costa Ambert, exp. núm. 32/09, per a la substitució de la coberta existent i ampliació 
de la mateixa, de l’edificació ubicada al c/ Sant Antoni,  núm.  28. 

b) De data 24-04-09, per la qual es va aprovar la llicència urbanística del Sr. Antonio 
Martí Sistero, exp. núm. 34-09, per a l’arranjament d’una canal d’aigües i revocat de 
la paret malmesa per l’aigua, de l’habitatge ubicat al c/ Fassina, 19 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Quart.- 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) “Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació 
es relacionen, i 
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 38/09.-  Miquel Felip Tribó Berenguer: Llicència urbanística per a la construcció 
d’una tanca mitgera entre veïns,  a l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 14. 
- Núm. 39/09.- Modesto Roca Santacreu: Llicència urbanística per a pavimentar la zona 
del jardí, arranjament de la claveguera i revestiment de part de la façana amb pedra, de 
l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 12. 
-Núm. 40/09.- Ramon Farnell Teixidó: Llicència urbanística per a repassar la canal de 
recollida  d’aigües de la coberta, de  l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 57. 
- Núm. 42/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’execució 
de cala per a inspecció de control de qualitat de l’instal·lació del gas, al c/ Les Creus.  

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.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmeten a votació les dues propostes 
presentades que queden aprovades per unanimitat. 
 
3.- 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 24.908,56 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 16-04-2009, 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 29-04-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 24.908,56 €, 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 intervencions pel qual la proposta se sotmet a votació i queda aprovada 
per unanimitat. 

 
4.-CERTIFICACIÓ D’OBRA “URBANITZACIÓ SECTOR SAU-3”.- Acte seguit es dóna 
compte de la proposta que es presenta i que, copiada, diu el següent: 

 
“Atesa la certificació d’obra núm.2, presentada pel Sr. Esteve Niubó i Mir, d’Enginyeria 
Inalba S.L., en relació a les obres de modificació de la urbanització del polígon industrial 
SAU- 3, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Text Refós del  projecte d’urbanització del 
sector SAU-3, 1a modificació” emesa pel Sr. Esteve Niubó i Mir, d’Enginyeria Inalba S.L., 
la qual importa la quantitat de 136.608,09 euros. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

  
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual, es passa directament a la votació, quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Ajuda Esclerosi múltiple: La Sra. Alcaldessa informa, 
tot seguit, de la petició presentada per la Fundació Esclerosi Múltiple, en la qual demanen la 
col·laboració d’aquest ens, a la lluita contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials, 
mitjançant una ajuda econòmica de 100 E. La Junta acorda concedir l’ajuda demanada. 
 
b) Redacció Text refós normativa urbanística: La Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, la 
proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del servei consistent en la 
“Redacció Text refós normativa urbanística del Palau d’Anglesola”, i 
Ateses les converses mantingudes amb els tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en 
relació al cost d’aquella redacció, 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 “Redacció Text refós normativa urbanística del Palau 
d’Anglesola”, mitjançant un contracte menor. 
Segon.- Adjudicar el servei consistent en la “Redacció Text refós normativa urbanística del 
Palau d’Anglesola”, als tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
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.” 
 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i explica que del que es tracta és de refondre tota la 
normativa urbanística aprovada que, actualment, està dispersa en diferents instruments 
urbanístics, alhora que es podrien realitzar algunes modificacions puntuals de quelcom que 
s’ha anat detectant alhora d’aplicar-la. 
 
El regidor Sr. Francesc Revuelta comenta que ho troba interessant, tot i que manifesta que el 
millor hauria estat de fer un POUM per tal d’incloure-hi tot el que hagués convingut. 
 



La Sra. Alcaldessa respon que el tècnic Sr. Guerrero, li ha manifestat que, en el moment 
actual, no és aconsellable. 
 
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, quedant aprovada per unanimitat. 

 
c) American Car Club de Catalunya: A continuació la Sra. Alcaldessa informa de la petició 
tramesa pel Sr. Jordi Alsina en nom i representació d’American Car Club de Catalunya, en la que 
sol·licita autorització per a la realització d’una concentració de vehicles d’origen americà, el 
proper dia 24 de maig, al polígon industrial del Palau d’Anglesola. Demana també col·laboració 
per a oferir un petit record o trofeu.  
 
La Junta de govern acorda, per unanimitat, concedir l’autorització demanada, prèvia presentació 
de la documentació que sigui pertinent.  
 
d) Fecsa: Tot seguit, la Sra. Alcaldessa, llegeix la proposta que presenta i que diu: 
 

“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del subministrament titulat “Drets 
connexió subministrament elèctric Local Sociocultural”, i 
Atès que l’empresa FECSA, a instància d’aquest Ajuntament, ha presentat el pressupost 
corresponent per tal dur a terme l’esmentat subministrament dels drets de connexió,  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 “Drets connexió subministrament elèctric 
Local Sociocultural”, mitjançant un contracte menor. 
Segon.- Adjudicar el subministrament titulat “Drets connexió subministrament elèctric Local 
Sociocultural”, a l’empresa Muntatges FECSA  pel preu de tres mil cent vuitanta-quatre 
euros amb setze cèntims, més cinc-cents nou euros amb quaranta set cèntims 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.” 
 

Obre el debat la Sra. Alcaldessa dient que aquest import correspon als drets d’empalmar la llum 
que ha de fer l’empresa Fecsa per tal que hi hagi llum al Local. No hi ha més intervencions. 
Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat.  
 
e) Reg Camp futbol: La següent proposta de l’alcaldia diu el següent: 

 
“Atès que el camp d’esports municipal s’ha de regar de manera manual, i 
Atès que aquesta corporació considera convenient i oportuna l’automatització del reg del 
camp de futbol, i que aquest sistema automàtic de reg garantirà un estat del camp de futbol 
idoni  per a la pràctica esportiva, assolint un bon rendiment amb el màxim estalvi d’aigua i 
energètic possible, 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 “Reg automàtic camp d’esports”, mitjançant 
un contracte menor. 



Segon.-  Convidar les empreses BONBOIX SL i JARDITEC SL del Palau d’Anglesola, 
empreses especialitzades en treballs de jardineria, a presentar una proposició econòmica per 
tal de dur a terme el subministrament esmentat.  
Tercer.- Que les ofertes presentades siguin valorades pels tècnics. 
No obstant, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament acordarà el que cregui més 
convenient.” 
 

No hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta, quedant aprovada per unanimitat. 
 
f) Programa Leader: Tot seguit, es dóna lectura a la proposta que diu el següent: 
 

“Atès que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 07/08/2008, 
l’Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol de 2008, per la qual es fa pública la convocatòria de 
grups d’acció local i es dicten les normes per a la presentació i els criteris de selecció de 
programes de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader 
en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013, i 
Atès que la Generalitat de Catalunya mitjançant Acord de Govern de 22 de maig de 2007, ha 
aprovat el Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2007-
2013, el qual va ser aprovat per la Comissió de la UE mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 
15 de febrer i va determinar la participació del fons FEADER en el finançament d’aquest 
programa. Per al seva banda el Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre 
d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER), estableix, en el seu article 61, la definició de l’aplicació de la metodologia 
Leader, mitjançant l’eix 4, en els programes de desenvolupament rural, en l’article 63, que 
els ajuts concedits en el marc de l’eix Leader es destinaran a l’aplicació d’estratègies de 
desenvolupament rural en les mesures seleccionades dels eixos 1,2,3, a l’execució de 
projectes de cooperació i al funcionament dels grups d’acció local, i 
Vist que la implantació d’un programa Leader al territori pot ser una eina fonamental en el 
seu desenvolupament i millora de les seves condicions socioeconòmiques, i 
Atès que el Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell integrat pels consells comarcals de l’Urgell 
i del Pla d’Urgell va aprovar en el seu plenari de data 16/07/2008 la memòria titulada 
“Diagnosi socioeconòmica i línies estratègiques Leader Urgell-Pla d’Urgell 2007-2013” 
elaborada per la Universitat de Lleida. 
Vist que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola pot col·laborar i ajudar a potenciar la 
implantació del programa Leader al territori mitjançant la seva incorporació al Consorci 
Leader Urgell-Pla d’Urgell, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola al Consorci Leader 
Urgell-Pla d’Urgell, com a membre consorciat de la mateixa, amb la finalitat d’assolir, 
gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Programa 
de Desenvolupament  Rural de Catalunya (PDR) pel període 2007-2013, així com per 
qualsevol altra línia d’ajut a què es pugui acollir per aconseguir els seus objectius.  
Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen el Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell, els quals 
s’adjunten com annex a aquest acord. 
Tercer.- Designar el Sr. Emili Pastó Garcia com a representant de l’Ajuntament del Palau 
d’Anglesola al Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell, i la Sra. Montserrat Meseguer Muñoz 
com a substitut de l’anterior. 
Quart.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi del Palau d’Anglesola al 
Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell. 



Sisè.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple en la primera sessió que se celebri. 
No obstant, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament acordarà el que cregui més 
convenient.” 
 

No hi ha cap intervenció. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
g) En aquest punt, el Sr. Francesc Revuelta informa de les consultes realitzades a la Delegació 
del govern per l’obra inclosa al PUOS per a l’exercici 2008, de les quals n’ha resultat la 
possibilitat de poder demanar una pròrroga per a la seva contractació. La Junta de govern 
estudiada aquesta informació acorda sol·licitar a la Delegació del govern, secció del PUOS, una 
pròrroga de sis mesos per a la contractació de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de 
clavegueram del C. Canal i C. Sant Josep”, inclosa a l’exercici de 2008. 
 
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 vint-i-una 
hores i quaranta-cinc minuts. 
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