A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia divuit d’octubre de l’any dos mil
tretze, 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: Carles Esquerda i Serrano, i José M. Granados i Cabestany. A indicació de la Sra.
Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors
Joan Salvia i Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. S’excusa l’assistència del Sr. Ramon Farnell i
Barquè. Tots ells assistits de la 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 4-10-2013, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no
havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda
aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt i que, copiada, és la següent:
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. 81/13.- M. Àngels Pastó Farré: Llicència urbanística per l’enderroc de dos parets
divisòries i realitzar paviment de rajoles en la zona del jardí, de l’habitatge ubicat a l’Av. Verge
Montserrat, núm. 25.
- Núm. 83/13.- Ramon M. Llobera Miró: Llicència urbanística per a canvi de localització de dues
boques de reg, ubicades al polígon 6 parcel·la 33 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 84/13.- Comunitat de Pisos del C. Joan Oró, 6: Llicència urbanística per realitzar obres de
reparació en la façana consistents en la reparació de peces de revestiment malmeses i tornar a
instal·lar la resta amb fixacions mecàniques, del bloc d’habitatges ubicats al C. Joan Oró, núm. 6.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de
liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) Atès l’expedient núm. 70/13 instat per l’empresa CERTIPLANT SL, en sol·licitud de llicència
urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’execució d’obres addicionals a les incloses en la llicència
d’obres 84/10, al polígon 1, parcel·les 17 i 18, relacionades al Text Refós presentat en data 11-1013 i que consisteixen, principalment, en:
- Nova proposta d’ubicació de la nau de producció
- Incrementar la superfície pavimentada
- Ampliar la zona d’aparcament de vehicles
- Instal·lació d’una bàscula
- Instal·lació d’un fossar pel cribatge de biomassa
- Instal·lació d’un centre de transformació elèctrica
- Construcció d’un altell de 490 m2 en la nau de producció

Atesos els informes tècnics favorables, emesos pel tècnic David Palou en data 14-10-13 i pel
tècnic Carles R. Guerrero i Sala en data 15-10-13 i tenint en compte l’informe de secretaria de data
15-10-13.
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística núm. 70/13 instada per l’empresa
CERTIPLANT SL per a l’execució de les obres relacionades al Text Refós del projecte modificat
instal·lacions agroindustrials dedicades a la producció de biomassa energètica, de data 11-10-13,
ubicades al polígon 1, parcel·les 17 i 18, del terme municipal del Palau d’Anglesola, i
condicionada a les consideracions establertes per cadascun dels informes emesos.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui 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, tot seguit, se sotmeten a votació les dues propostes
presentades i queden aprovades per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ANNEX III.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la
proposta que diu el següent:
“Atesa la documentació presentada pel Sr. Jordi Serra Sánchez, en representació de l’empresa
SERMAI SCP sol·licitant llicència per l’activitat d’un taller de reparació de maquinària industrial i
serralleria metàl·lica, ubicat al carrer Bassots, 8, del polígon industrial SAU-3, i
Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les
activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/11 de promoció de l’activitat econòmica,
l’activitat de taller mecànic i de serralleria es troba classificat amb els codis 12.18 (tallers de
reparació mecànica, sense instal·lacions de pintura i/o tractament de superfícies”) i 3.14 (fabricació
de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries), inclosos en l’Annex III, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha
emès en data 10-10-2013 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i
inici de l’activitat projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir llicència municipal al Sr. Jordi Serra Sánchez, en representació de SERMAI
SCP, pel desenvolupament de l’activitat inclosa en l’Annex III, corresponent a un taller de
reparació de maquinària industrial i serralleria metàl·lica, ubicat al carrer Bassots, 8, del polígon
industrial SAU-3 del Palau d’Anglesola.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització del taller de maquinària industrial i
serralleria metàl·lica, ubicat al carrer Bassots, 8, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 15.761,29 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 04-10-2013, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 17-10-13, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 15.761,29 €, 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 i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
5.-MODIFICACIÓ PADRONS SERVEI AIGUA POTABLE, 2011 I 2012.- En aquest punt es
procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, és la següent:
“Ateses les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel
servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2011 i 2012, en concepte d’altes i baixes, per tal
d’adequar les lectures estimatives a les reals, i
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions dels Padrons i llistes cobratòries corresponents a la Taxa pel
servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2011 i 2012, en concepte d’altes i baixes, que són
les següents:
any 2011

1r tr-2012

resta-2012

TOTAL

ALTES
Servei aigua
Cànon
Iva
TOTAL ALTES

28,67
28,14
5,24
62,05

5,41
7,93
1,14
14,48

16,23
25,22
3,41
44,86

50,31
61,29
9,79
121,39

BAIXES
Servei aigua
Cànon
Iva
TOTAL BAIXES

46,72
41,06
5,91
93,69

11,93
12,69
1,49
26,11

35,54
36,69
4,46
76,69

94,19
90,44
11,86
196,49

Segon.- Notificar aquest acord personalment a l’afectat per aquestes modificacions, informant-lo
que disposa d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per
unanimitat.
6.- HOMOLOGACIÓ PAU PAVELLÓ POLIESPORTIU.- Acte seguit es procedeix a la lectura de
la següent proposta que, copiada, diu:
“Atès el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, aquest
Ajuntament va encarregar als SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell que redactessin el Pla
d’Autoprotecció corresponent al pavelló poliesportiu municipal, i
Atès que els esmentats SSTT han fet lliurament d’aquell Pla d’Autoprotecció en data 11-7-13, i

Atès que el Departament d’Interior disposa que l’Ajuntament ha de lliurar un informe d’avaluació
tècnica dels Plans d’Autoprotecció redactats, i
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en data 15-10-13,
i
Tenint en compte que l’homologació dels Plans d’Autoprotecció és de competència municipal,
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Homologar el Pla d’Autoprotecció corresponent al pavelló poliesportiu municipal, en
base a l’informe emès pels SSTT del Consell Comarcal en data 15-10-2013.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil per al seu coneixement i
efectes, mitjançant l’aplicatiu informàtic Hermes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
7.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DANYS TEMPESTA ESTIU 2013.- A continuació es dóna
compte de la proposta següent:
“Atès l’acord de Governació i Relacions Institucionals 125/2013, de 17 de setembre, pel qual
s'acorda adoptar les mesures necessàries per atendre el finançament de les despeses derivades de
les actuacions d'emergència efectuades pels ens locals a conseqüència de les pluges torrencials i
pedregades dels mesos de juliol i agost a Catalunya, i
Atesa l’excepcionalitat de la situació i les raons d’interès públic i econòmiques que varen justificar
la realització de manera immediata per part de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola de l’adopció de
mesures per restablir i garantir la normalitat en les infraestructures i els serveis afectats, les quals
suposaren una despesa important per l’Ajuntament, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la presentació d’una sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i
Relacions Institucionals per tal de poder fer front a les despeses ocasionades per les tempestes de
l’estiu del 2013.
Segon.- Trametre la sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Relacions
Institucionals per tal que li donin el tràmit corresponent.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi la
documentació necessària.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat que no té cap intervenció, pel qual es procedeix, tot seguit, a
la votació de la proposta, que queda aprovada per unanimitat.
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 quinze 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.

