A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia onze de
febrer 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, 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. 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 7-1-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o
rectificació a fer, i és la Sra. Carme Tàpies qui llegeix l’escrit següent:
“Li recordem a la senyora secretària-interventora, que som membres de la Junta de govern, i
l’acta l’ha d’entregar juntament amb la convocatòria de la sessió, i més quan l’acta està
signada i redactada des del passat dia 2 de febrer.”
La Sra. Alcaldessa respon que l’acta no la va poder signar fins al dia d’ahir. Sense cap més
intervenció, sotmet a votació aquella acta, que queda aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent 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. 124/09.- Certiplant SL: Llicència urbanística per a la instal·lació d’un tub de reg en
el tram de camí municipal que va des de la finca 18 del polígon 1 del terme municipal del
Palau d’Anglesola, a la finca 11 del polígon 6 del Poal.
- Núm. 3/10.- Jardineria Bonboix SL: Llicència urbanística per a la construcció d’una nau
industrial destinada a Centre de Jardineria al carrer Bassots, núm. 20.
- Núm. 4/10.- Carme Brufau Balb: Llicència urbanística per a subsanar goteres a la coberta
de l’habitatge ubicat al C. Joan Maragall, núm. 13.
- Núm. 5/10.- Antoni Camps Esteve: Llicència urbanística per l’arranjament del paviment i
impermeabilització del terrat de l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 2.
- Núm. 6/10.- Certiplant SL: Llicència urbanística per a l’arranjament i millora del terrat de
l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 24.
- Núm. 7/10.- M. Àngels Pastó Farré: Llicència urbanística per a l’arranjament del bany
existent a l’habitatge ubicat a l’Av. Verge de Montserrat, núm. 25.
- Núm. 8/10.- Ramon Piñol Robles: Llicència urbanística per a l’arranjament d’aplacat en
zona de façana i arranjament de fals sostre en habitació de l’habitatge ubicat al C. Fassina,
núm. 35.
- Núm. 9/10.- Josep Bellmunt Guillen: Llicència urbanística per a impermeabilitzar la
coberta existent i enrajolar espai de sota coberta de l’habitatge ubicat al C. Sant Joan, núm.
4.

- Núm. 10/10.- Vicent Roca Simó: Llicència urbanística per a l’arranjament de paviment en
la zona de botiga de l’immoble ubicat al C. Cervantes, núm. 6.
- Núm. 11/10.- Jordi Baró Oto: Llicència urbanística per a urbanitzar i realitzar noves
plantacions en la zona del jardí de l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, núm. 53B.
- Núm. 12/10.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura de
rasa per a pas de canonades de nova escomesa, a ubicar a l’Av. Mon. Josep Pont i Gol.
Expedient de pròrroga:
- Núm. 1/10.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Concessió de primera pròrroga de la
llicència urbanística núm. 118/09.
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 cap intervenció. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta que ha
presentat la qual queda aprovada per unanimitat.
3.- LLICÈNCIES AMBIENTALS.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, procedeix a donar lectura a
les següents propostes:
a) “Atès l’expedient instat pel Sr. Jordi Pons Castelló, en nom i representació de l’entitat
MOLEVA SA, en sol·licitud de llicencia ambiental inclosa en l’Annex II.1, per a l’activitat
d’ampliació d’indústria d’elaboració de sucs concentrats de fruita, bases per a begudes
refrescants i preparats alimentaris, ubicada al polígon industrial SAU-3 parcel·la 5 del TM del
Palau d’Anglesola.
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 determinen,
els òrgans ambientals competents, a l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada
(OGAU) i al 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, i
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. 1/2009,
promogut pel Sr. Jordi Pons Castelló, en nom i representació de l’entitat MOLEVA SA, per a
l’activitat d’ampliació d’indústria d’elaboració de sucs concentrats de fruita, bases per a
begudes refrescants i preparats alimentaris, ubicada al polígon industrial SAU-3 parcel·la 5 del
TM del Palau d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en l’informe favorable,
emès en data 19-9-2009, per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i en l’informe
favorable, emès en data 4-12-2009, 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 no hi ha cap intervenció pel qual la Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta
proposta, que queda aprovada per unanimitat.
b) “Atès l’expedient instat per la Sra. Dolors Tomàs i Felip, en nom i representació de
l’empresa ÒPTIM SA, en sol·licitud de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat
destinada a l’emmagatzematge i distribució de productes òptics, ubicada al polígon industrial
SAU 3, parcel·la 53,i del Palau d’Anglesola.
Resultant que l’expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva prevista en els articles 40 a
46 del Decret 136/1999.
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica
aportada i informes obrants en l’expedient, singularment l’informe preceptiu de la Ponència
Comarcal d’Avaluació Ambiental, la junta de Govern municipal, en sessió de data 21 de gener
de 2010, va acordar la proposta de resolució favorable, i
Atès el tràmit de notificacions de la proposta amb obertura de termini d’al·legacions, als
interessats, i
Tenint en compte que, durant aquell termini, no s’ha presentat cap al·legació, i
Ateses les facultats que li han estat delegades per resolució de l’alcaldia, de 15 d’octubre de
2009, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Atorgar llicència ambiental en l’expedient núm. 25/2007, promogut per la Sra.
Dolors Tomàs i Felip, en nom i representació de l’empresa ÒPTIM SA, per a l’exercici d’una
activitat destinada a l’emmagatzematge i distribució de productes òptics, inclosa en l’Annex II2, ubicada al polígon industrial SAU 3, parcel·la 53,i del Palau d’Anglesola, conforme a les
condicions, prescripcions i mesures administratives indicades en l’informe emès en data 12 de
maig de 2008 per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, les quals s’incorporen com a
part integrant de la llicència i són vinculants atès el que al respecte determina l’article 46.3 del
Decret 136/1999 i a l’informe de data 19 de gener de 2010, els quals seran lliurats en la
notificació d’aquest acord.
Segon.- Notificar al titular de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions
específiques, en quan a Control mediambiental inicial, que estableixen els articles 85 a 88 del
Decret 136/1999.
Tercer.- Notificar al titular de la llicència 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 la present Resolució als instats de l’expedient i retornar una còpia segellada
del Projecte tècnic al sol·licitant , i donar-ne trasllat al Consell Comarcal del Pla d’Urgell als
efectes legals oportuns.
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, se sotmet a votació aquesta proposta, que queda
aprovada per unanimitat.
4.-LLICÈNCIA OBERTURA I PRIMERA UTILITZACIÓ.- A continuació es dóna lectura a la
proposta que diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern, ha concedit la llicència a l’expedient núm. 25/2007 promogut
per la Sra. Dolors Tomàs i Felip, en nom i representació de l’empresa ÒPTIM SA, per a
l’exercici d’una activitat destinada a l’emmagatzematge i distribució de productes òptics,

inclosa en l’Annex II-2, ubicada al polígon SAU-3, parcel·la 53 del Palau d’Anglesola, és per
tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització a l’establiment nomenat “OPTIM
SA”, ubicat al polígon industrial SAU-3, parcel·la 53, per a l’exercici d’una activitat destinada
a l’emmagatzematge i distribució de productes òptics, inclosa en l’Annex II-2, ubicada al
polígon SAU-3, parcel·la 53 del Palau d’Anglesola, conforme a les condicions i a les
prescripcions indicades en la llicència ambiental.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a l’obertura i primera utilització de
l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior
proposta queda aprovada per unanimitat.
5.- 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 16.935,98 € presenta en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 2101-2010, 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 08-02-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 16.935,98 €, 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 la portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, manifesta en síntesis, i al respecte
de les dues factures incloses a la present relació corresponents a Construccions Lumbierres SL, que
ja es van portar a aprovació de la Junta de govern, al seu dia, es va informar sobre les mateixes i es
va acordar d’enretirar-les.
La Sra. Alcaldessa respon que el Sr. Lumbierres li ha lliurat còpia d’aquestes factures recentment, i
és pel que pregunta a la Sra. Tàpies si, tot plegat, aquella regidora, ho va deixar solucionat amb el
Sr. Lumbierres.
El Sr. Francesc Revuelta considera que, en principi, l’ajuntament té un deute amb el Sr.
Lumbierres, que si no s’ha de considerar com a deute, caldria motivar-ho degudament.
La Sra. Tàpies respon que sí que ho va parlar amb el Sr. Lumbierres, i que aquest deute correspon
pagar-lo a qui hagi fet la despesa de la llum al Local sociocultural, que no és l’Ajuntament, perquè
en aquelles dates de les factures, l’ajuntament no tenia ni les claus del local. Que al seu moment
ella mateixa va ordenar d’enretirar el provisional de la llum i així es va fer.
Després d’un ampli debat, la Sra. Alcaldessa el clou resolent que, en principi, s’enretiren aquestes
factures i que, tot seguit, es parlarà novament amb el Sr. Lumbierres per tal de clarificar
definitivament aquest tema de les factures novament presentades.

A continuació la Sra. Tàpies manifesta que també cal enretirar la factura d’Arthemis, al qual, la
Sra. Alcaldessa, demana informació puntual sobre a què correspon, ja que aquesta factura ha estat
retirada ja diverses vegades, i no coneix cap expedient de contractació a nom d’aquella empresa.
La regidora, Sra. Carme Tàpies, llegeix el contingut de la factura, i informa que es tracta de
l’estampació del paviment col·locat al Tanatori aprofitant que, aquella empresa, estava fent el
paviment de la Pl. de la Generalitat, i que es van comprometre a fer al mateix preu i condicions;
que ara l’han facturat diferent i que és per això que cal solucionar aquests detalls amb l’esmentada
empresa.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada, quedant, per unanimitat,
aprovada amb la modificada en el seu import total per la retirada de les factures esmentades en el
debat, i sent el nou import total de la relació que s’aprova, de 12.954’73 E.
6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-2010.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la
proposta que diu el següent:
“Atès que s’han confeccionat els padrons d’altes i baixes que afecten al Padró de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2010, i que corresponen a les modificacions
realitzades durant el mes de desembre de l’exercici 2009, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons d’altes i baixes que afecten al Padró de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, de l’exercici 2010, i que corresponen a les modificacions realitzades
durant el mes de desembre de l’exercici 2009, que importen les quantitats següents:
Padró d’altes:
1.867,72 €
Padró de baixes: 1.289,44 €
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic, durant el
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord
esdevindrà definitiu.
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 aquesta proposta que
queda aprovada per unanimitat.
7.-RECTIFICACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3 “MILLORA DE L’ENTORN I LA
SEGURETAT VIAL A LA PLAÇA DE LA GENERALITAT”.- Acte seguit es dóna compte de
la següent proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 7-1-2010 va aprovar, entre
altres, el punt 7), titulat “Certificació núm. 3.- “Millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça
Generalitat”, i
Atès que s’ha detectat una errada puntual en aquella certificació pel que fa referència a l’import
de l’esmentada certificació d’obra, i
Atès que s’ha ordenat als tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la rectificació
d’aquella certificació i han procedit a emetre’n una de nova,
És pel qual, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la nova certificació presentada, núm. 3 de l’obra titulada “Millora de
l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles

Guerrero i el Sr. Jordi Capell d’un import de 59.224,05 E., deixant sense cap efecte la
certificació aprovada en data 7-1-2010.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Simó Farnell SL, adjudicatària de l’obra esmentada,
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, pel qual es procedeix, tot
seguit, a la votació, quedant aprovada per unanimitat la proposta presentada.
8.- PLA DE VACANCES - 2010.- A continuació es presenta la proposta que, copiada, diu el
següent:
“Atès el Pla de vacances presentat pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament, per
aquest any 2010, el qual ha estat estudiat detingudament i considerat ajustat i correcte a les
necessitats de totes les parts, és pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de vacances del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament del
Palau d’Anglesola, per a l’exercici 2010.
Segon.- Notificar aquest acord als treballadors, amb el benentès que, tot i aprovat, el pla queda
obert a modificacions puntuals que, per alguna causa major, poguessin ser convenient a les
necessitats municipals.
No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat per la Sra. Alcaldessa que manifesta que s’ha procurat que els dies se solapin el
mínim possible entre els treballadors del mateix sector. No hi ha altres intervencions. Se sotmet a
votació la proposta presentada, quedant aprovada per unanimitat.
9.- RÈGIM INTERN.- a) Mobiliari Tanatori: Acte seguit la Sra. Alcaldessa, al respecte del
pressupost que s’ha presentat en aquest punt, per a la contractació del mobiliari del Tanatori,
manifesta que considera necessari que es tramiti el corresponent expedient i s’hi incloguin almenys
tres pressuposts.
La regidora Sra. Carme Tàpies respon, en síntesi, que per l’import a contractar, es pot aplicar el
procediment simplificat, amb l’aprovació per la Junta de govern i presentació de la factura
corresponent. Que ho considera una pèrdua de temps alhora que qüestiona la manera de comparar
uns pressupostos quan no seran iguals, la qual cosa donarà molta més feina i complica
l’adjudicació.
La Sra. Alcaldessa respon que l’ajuntament és una administració local i que considera convenient
que sigui del tot transparent. Que ha rebut queixes per la forma irregular de com s’han fet les coses
i que, com alcaldessa, vol que s’actuï de forma ben legal. Resumeix dient que s’aportin dos
pressupostos més per aquesta contractació.
10.- PRECS I PREGUNTES.- a) Demana la paraula la regidora, Sra. Carme Tàpies, i llegeix
l’escrit que diu:
“En el punt de precs i preguntes de la sessió de la Junta passada, o sigui la del dia 21 de
gener, el regidor Sr. Revuelta, a rel de la petició que li vàrem fer referent a pavimentar el
camí de la variant del Poal, fins el cementiri, aprofitant una subvenció per pavimentar camins.
Ens va dir que havia consultat amb Gisa, i que i havien dit que la setmana que ve, li dirien de
com està el tema.
D’això fa tres setmanes i fins el dia d’avui no ens ha comentat res.

El grup AUP; tal com us vàrem entrar en una circular, considerem que pavimentar aquest
camí de la variant és prioritari pel poble.”
Respon en primer lloc la Sra. Alcaldessa per a informar que, feta la corresponent consulta, ha
resultat que la Variant no pot ser inclosa al Pla de Camins perquè, aquest Pla, inclou només camins
agrícoles, i la Variant està dins de l’àrea urbana de la població.
Acte seguit, el regidor, Sr. Francesc Revuelta, informa que per part de la Sra. Directora de
projectes de Gissa, s’ha sol·licitat informació corresponent a tots els serveis que transcorren o
travessen la Variant, tot el qual s’està redactant pels serveis tècnics del Consell Comarcal.
Manifesta també que ha estat informat que, amb posterioritat, es farà l’estudi geotècnic del terreny.
b) Intervé novament la Sra. Carme Tàpies, ara donant lectura al següent escrit:
“Al Ple extraordinari del passat dia 1 de febrer, a rel d’unes manifestacions de la regidora
Sra. Trinitat Torné, es va acordar que la senyora secretària-interventora s’encarregaria de
penjar les convocatòries a la pàgina web de l’ajuntament.
Doncs us tinc que felicitar de com s’ha portat el tema, ara resulta que en la convocatòria de
Plens des d’ahir dia 10 de febrer hi ha penjada la convocatòria d’aquesta Junta de govern.
Sabeu que les Juntes de govern no són públiques i que no s’han de penjar les convocatòries?
A més s’ha penjat tot els que es dona als membres de la Junta de govern, o sigui que ara no
sols ja el meu nom sinó que també hi ha els dels altres dos membres i a més no hi consta la
signatura de l’alcaldessa. I estan en un format que tothom les pot baixar, afegir i treure el que
vulgui.
Estem a les portes de carnaval, d’errades tots en podem cometre, però eficiència i eficàcia
alhora que professionalitat i responsabilitat i seriositat, no fem que la pàgina web de
l’ajuntament doni peu a ser un carnaval constant.”
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues hores
i vint 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.

