
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-nou d’octubre de l’any 
dos mil deu, i tal com va anunciar-se en les convocatòries i amb modificació prèvia de l’horari, 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 15-10-2010, 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. 97/2010.-  Josep LL. Vives Culleré: Llicència urbanística per a pintar la façana de 
l’immoble ubicat al C. Canigó, núm. 9. 
- Núm. 98/2010.-  Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a obrir 
una rasa per a la instal·lació d’una canonada de gas per a subministra a nous clients, al 
carrer Trav. Sant Antoni, s/n. 
- Núm. 100/2010.- Josep M. Porta Cava: Llicència urbanística per a l’arranjament de les 
escales exteriors de l’habitatge ubicat a l’Av. Països Catalans, núm. 14. 
- Núm. 1012010.-  Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a obrir 
una rasa per a la instal·lació d’una canonada de gas per a subministrar a nous clients, al 
carrer Fassina, 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.” 

 
Declarat obert el debat no hi ha intervencions, pel qual es procedeix a la votació de la proposta que 
queda aprovada per unanimitat. 
 
3.- RESOLUCIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- A continuació la Sra. Alcaldessa  
dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt, i que diu el següent: 
 

“Atès l’expedient instat pel Sr. Àngel Salvia i Nabau, en sol·licitud de llicencia ambiental per 
a una granja de porcs d’engreix, ubicada al polígon 8 parcel·la 54 del TM del Palau 
d’Anglesola. 
Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 
determinen, l’òrgan ambiental competent, que és l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental 
Unificada (OGAU), ha emès informe favorable que queda unit 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, singularment l’informe 



integrat favorable de l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), de data 
23-9-2010, i 
Tenint en compte que s’ha notificat la proposta d’acord d’atorgament de llicència ambiental, 
aprovada per la Junta de Govern en sessió de data 15-10-10, al Sr. Àngel Salvia Nabau i a 
l’OGAU, sense que durant el termini de presentació d’al·legacions, se n’hagi presentat cap, 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 del següents acords: 
 
Primer.- Atorgar la llicència ambiental inclosa en l’Annex II.1 de l’expedient núm. 6/2010, 
promogut pel Sr. Àngel Salvia i Nabau, per a una granja de porcs d’engreix, ubicada al 
polígon 8 parcel·la 54 del TM del Palau d’Anglesola, conforme les prescripcions indicades 
en l’informe emès, per l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), les 
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 quant a Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 79 a 83, i 
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.” 
 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa se sotmet a 
votació la proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 
4.-APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació 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 25.646,67 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 
15-10-2010, 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 25-10-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 25.646,67 €, 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 sense que hi hagi intervencions, pel qual, se sotmet a votació l’anterior proposta 
que queda aprovada per unanimitat. 
  
5.- CONTRACTACIÓ “ADEQUACIÓ TRAM CAMÍ FUTURA VARIANT”.- Tot seguit la 
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

“Atès que és necessària l’adequació d’un tram del camí de la futura variant del Palau 
consistent en netejar les voreres de les males herbes així com omplir-lo amb graves i 
compactar els desnivells, i 
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, i 



De conformitat amb els articles 6, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 

Primer.- Adjudicar a l’empresa SERBONIU SL, el contracte de l’obra titulada “ Adequació 
tram camí futura variant”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor 
d’obres, menor per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 11.574,09 euros, més 2.083,34 euros, 
corresponents al 18% d’IVA. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 
210,00,4, titulada “Conservació camins” del pressupost de despeses de l’exercici 2010.  
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. 
 

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 catorze 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


