A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia dinou de febrer 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 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 5-2-2009, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació o rectificació a fer i no havent-n’hi cap, s’acorda, per unanimitat, aprovar la sessió
esmentada.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les propostes que presenta l’alcaldia
en aquest punt, les quals són les següents:
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. 68/07.- Josep Ripoll Ballesté: Llicència urbanística per a la construcció d’una
edificació menor dedicada a garatge d’ús privat, situat a la parcel·la E2 (carrer 2) del
SAU-1
- Núm. 6/09.- Miquel Farnell Casanoves: Llicència urbanística per a enderrocar una paret
interior, netejar el pati fins a la meitat, enderrocar les “corral·lines”, pavimentar el terra
del pati i connectar el clavegueram de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 19
- Núm. 7/09.- Pere Pellicer Mó: Llicència urbanística per a reforç de forjat de l’habitatge
ubicat al C. Eres, núm. 15.
- Núm. 8/09.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per l’obertura
d’una rasa per a nou subministrament, ubicat al C. La Baladruga, núm. 3.
- Núm. 9/09.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per l’obertura
d’una rasa per a nou subministrament, ubicat al C. Aussies March, núm. 4.
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 la Junta acorda enretirar les dues sol·licituds de Gas Natural núms. 8 i 9 del
2009, per tal de fer-les valorar pels tècnics municipals.
Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada, per unanimitat, excepte les sol·licituds
núms. 8 i 9 del 2009.

b) Ateses les instàncies presentades en data 28-10-08 pel Sr. Cecilio Capell Cortès, en nom
de Grupo Industrial Renda Rubinense, SL en sol·licitud de devolució dels l’imports dels
ICOs corresponents a les llicències urbanístiques núms. 54/07 i 55/07 i
Tenint en compte els informes tècnics de data 5-12-08 i els informes de secretaria de data
10-12-08 que consten en cada un dels expedients, i el contingut de la legislació aplicable, en
els que s’informa de que NO s’ha iniciat l’obra i del procediment a seguir, i
Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies per presentar al.legacions, assenyalat en les
Resolucions de l’Alcaldia de data 30-12-08
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar la caducitat de les llicències urbanístiques núms. 54/07 i 55/07, instades
pel Sr. Cecilio Capell Cortés, en nom de Grupo Industrial Renda Rubinense SL, per renúncia
de l’interessat i alhora per haver exhaurit els terminis establerts en les llicències concedides.
Segon.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions efectuades per l’ICO corresponents a les
llicències urbanístiques 54 i 55 del 2007 i procedir a la seva devolució.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta, queda aprovada per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-2.- Acte seguit es llegeix la proposta que l’alcaldia
presenta en aquest punt i que diu el següent:
“Atès l’expedient instat per l’interessat que després es relaciona, en sol·licitud de llicència
ambiental per a l’exercici d’activitat ubicada al TM del Palau d’Anglesola.
Resultant que, acomplerts els tràmits que determinen els articles 40 a 46 del Decret
136/1999, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, ha emès l’informe favorable del
procés d’avaluació ambiental que queda unit a aquest expedient.
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica
aportada, informes i l’avaluació ambiental obrant en l’expedient, singularment l’informe
preceptiu de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, l’acord de la Junta de Govern,
de data 27-11-2008, de proposta de resolució favorable, i
Ateses les facultats delegades a la Junta de Govern, per resolució de l’alcaldia, de 17-092008, és per tot el qual se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’activitat, inclosa a l’Annex II.2, de l’expedient
següent:
- Exp. núm. 28/07: Sr. Francisco Pinós i Crespo en nom i representació d’Alternativa
Energètica 3000 SL, planta solar fotovoltaica ubicada al polígon 8 parcel·les 102 i 103.
La llicència s’atorga d’acord amb les prescripcions indicades en els informes emesos per la
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, els quals són vinculants segons determina
l’article 44 del Decret 136/1999.
Segon.- Notificar al titular de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions
específiques, en quant a Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 84 a 88, i
91 al 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 la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

Es procedeix a l’obertura del debat i al no haver-hi intervencions se sotmet a votació la proposta,
que queda aprovada per unanimitat.
4.- 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 43.990,62 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 05-02-2009, 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 16-02-09, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 43.990,62 €, 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 cap intervenció pel qual se sotmet, tot seguit, a votació la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat de tots els assistents.
5.- CAMPANYA DE LA FRUITA - 2009.- Tot seguit es dóna lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt i que és la següent:
“Atesa la resolució de TRE/150/2009, de 29 de gener, de convocatòria per a la concessió de
subvencions per als projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a
l’any 2009, 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 del “Servei oficina municipal Campanya de la fruita-2009” amb la finalitat que
els pagesos puguin realitzar els tràmits necessaris derivats de la contractació de temporers
des del mateix poble.
Segon.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió màxima, equivalent a la
base mínima del grup de cotització corresponent a la categoria professional desenvolupada
pel treballador, i a efectes de Seguretat Social les quotes derivades d’aquest salari, amb
independència de la retribució que finalment rebi el treballador, per una jornada completa de
3 mesos.
Tercer.- Fer constar que aquesta corporació local, té previst consignar al pressupost de
l’exercici de l’any 2009, el crèdit suficient per atendre les despeses que aquest servei pugui
comportar.
Quart.- Fer constar que aquesta corporació, no ha rebut, ni té sol·licitada cap altre tipus de
subvenció destinada a aquest servei de Campanya de la fruita-2009.

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.”
No hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada
per unanimitat de tots els assistents.
6.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES OBRA “TANATORI
MUNICIPAL”.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que copiada diu el
següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola mitjançant acord adoptat pel Ple en sessió
celebrada el 29-12-08 va concórrer a la convocatòria d’ajuts extraordinària aprovada per
Reial Decret- Llei 9/2008, de 28 de novembre pel qual es crea el Fons Estatal d’inversió
local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de la Economia i l'Ocupació i
aprova crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, entre altres, amb el projecte
titulat “Construcció d’un tanatori municipal”, resultant acreditada la necessitat i
conveniència de la seva execució.
Resultant que, conforme allò que s’estableix a l’apartat cinquè 1 de la Resolució de 9 de
desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual s’aprova,
entre altres, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb
càrrec al Fons esmentat, els ajuntaments hauran d’iniciar la licitació de las obres abans no
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació en l’adreça
electrònica del Ministeri d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució del
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, en la que s’autoritza llur finançament pel Fons
de cada projecte.
Resultant que, pel que respecta a l’obra titulada “Construcció d’un tanatori municipal” la
Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial autoritzant amb càrrec al Fons
estatal d’inversió local el finançament del projecte indicat, ha estat publicada el dia 21 de
gener de 2009, amb un Pressupost de 181.383,16 € més l’IVA corresponent del 16% que
importa 29.021,31 €.
Es fa constar, als efectes legals oportuns que, de conformitat amb allò previst a l’article 9.2
del Reial Decret Llei 9/2008 i que la resolució de l’autorització del finançament del projecte,
és acreditació suficient als efectes previstos a l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de
Contractes del Sector Públic, de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les
obres esmentades, sense perjudici que, una vegada aprovat definitivament el Pressupost de
l’exercici 2009 es tramiti expedient de modificació pressupostària mitjançant generació de
crèdits.
En virtut del que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que consten
en l’expedient i, atès el que respecte l’aprovació de l’expedient i obertura del procediment
d’adjudicació s’estableix en el l’article 94 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació
per a la contractació administrativa de l’obra titulada “Construcció d’un tanatori municipal”
amb càrrec al Fons estatal d’inversió local aprovat per Reial Decret- Llei 9/2008, de 28 de
novembre, conforme a la separata del Projecte redactat als efectes pel tècnic competent i
aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27-3-08 sota la modalitat
licitatòria següent:
Procediment: negociat sense publicitat.

Conforme allò que s’estableix a l’article 9.1 del Real Decret Llei 9/2008. l'expedient de
contractació serà objecte de tramitació urgent, als efectes previstos en l’article 96 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades.
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents:
1. El pressupost total de licitació és el de 210.404,47 Euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost net:
181.383,16 euros.
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:
29.021,31 euros.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de
la licitació.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
2. La durada de les obres serà de nou mesos a comptar des del seu inici, i haurà de concloure
abans del dia 1 gener de 2010, sense perjudici de donar compliment a allò disposat a l'article
7.1 del Real Decret- Llei 9/2008, de 28 de novembre respecte la obligació d’acreditar la
realització de les inversions i la finalizació de les obres durant el primer trimestre de 2010.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats.
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 queda aprovada per
unanimitat.
7.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES OBRA “MILLORA
ENTORN PLAÇA DE LA GENERALITAT”.- En aquest punt es procedeix a la lectura de la
proposta que es presenta i que diu:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola mitjançant acord adoptat pel Ple en sessió
celebrada el 29-12-08 va concórrer a la convocatòria d’ajuts extraordinària aprovada per
Reial Decret- Llei 9/2008, de 28 de novembre pel qual es crea el Fons Estatal d’inversió
local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de la Economia i l'Ocupació i
aprova crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, entre altres, amb el projecte
titulat “Projecte de millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”, resultant
acreditada la necessitat i conveniència de la seva execució.
Resultant que, conforme allò que s’estableix a l’apartat cinquè 1 de la Resolució de 9 de
desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual s’aprova,
entre altres, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb
càrrec al Fons esmentat, els ajuntaments hauran d’iniciar la licitació de las obres abans no
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació en l’adreça
electrònica del Ministeri d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució del
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, en la que s’autoritza llur finançament pel Fons
de cada projecte.
Resultant que, pel que respecta a l’obra titulada “Projecte de millora de l’entorn i la seguretat
vial a la Plaça Generalitat”, la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial
autoritzant amb càrrec al Fons estatal d’inversió local el finançament del projecte indicat, ha
estat publicada el dia 21 de gener de 2009, amb un Pressupost de 115.682,35 € més l’IVA
corresponent del 16% que importa 18.509,18 €.

Es fa constar, als efectes legals oportuns que, de conformitat amb allò previst a l’article 9.2
del Reial Decret Llei 9/2008 la resolució de l’autorització del finançament del projecte, és
acreditació suficient als efectes previstos a l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes
del Sector Públic, de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres
esmentades, sense perjudici que, una vegada aprovat definitivament el Pressupost de
l’exercici 2009 es tramiti expedient de modificació pressupostària mitjançant generació de
crèdits.
En virtut del que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que consten
en l’expedient i, atès el que respecte l’aprovació de l’expedient i obertura del procediment
d’adjudicació s’estableix en el l’article 94 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació
per a la contractació administrativa de l’obra titulada “Projecte de millora de l’entorn i la
seguretat vial a la Plaça Generalitat” amb càrrec al Fons estatal d’inversió local aprovat per
Reial Decret- Llei 9/2008, de 28 de novembre, conforme el Projecte redactat als efectes pel
tècnic competent i aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió celebrada el 22-1-09,
el qual ha quedat aprovat definitivament al no presentar-se cap al·legació sota la modalitat
licitatòria següent:
Procediment: negociat sense publicitat.
Conforme allò que s’estableix a l’article 9.1 del Real Decret Llei 9/2008. l'expedient de
contractació serà objecte de tramitació urgent, als efectes previstos en l’article 96 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades.
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents:
1. El pressupost total de licitació és el de 134.191,53 Euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost net:
115.682,35 euros.
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:
18.509,18 euros.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de
la licitació.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
2. La durada de les obres serà de quatre mesos a comptar des del seu inici, i haurà de
concloure abans del dia 1 gener de 2010, sense perjudici de donar compliment a allò disposat
a l'article 7.1 del Real Decret- Llei 9/2008, de 28 de novembre respecte la obligació
d’acreditar la realització de les inversions i la finalizació de les obres durant el primer
trimestre de 2010.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i al no haver-hi intervencions, se sotmet la proposta a votació, quedant aprovada
per unanimitat de tots els regidors assistents.
8.- PADRÓ EXACCIONS MUNICIPALS, EXERCICI 2009.- Es procedeix, acte seguit, a
donar lectura a la proposta que es presenta en aquest punt i que diu el següent:

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les Exaccions
municipals per a 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 i llistes cobratòries corresponents a les Exaccions municipals
per a l’exercici 2009 següents:
Cementiri.............................................. 3.703,70 €
Clavegueram....................................... 20.270,22 €
Guals permanents..................................1.568,61 €
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries 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.”
No hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada, per
unanimitat, dels regidors assistents.
9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) ENCÀRREC PROJECTE “OBRES NECESSÀRIES
PLAÇA GENERALITAT”.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa manifesta que s’han detectat
unes mancances a la Plaça Generalitat i que cal realitzar-les abans de l’execució de l’obra
“Millora entorn Pl. Generalitat”. Per això, la Junta de Govern, acorda encarregar als serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, un projecte que reculli les mancances i obres
necessàries a efectuar a la Pl. de la Generalitat.
b) AL·LEGACIONS EIX TRANVERSAL FERROVIARI.- En aquest punt, la Junta de govern,
per unanimitat, acorda encarregar als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i als
serveis jurídics del Despatx d’Advocats Simeó Miquel, l’emissió del document d’al·legació,
tècnic i jurídic respectivament, a l’aprovació inicial del Pla director urbanístic per a la concreció
i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de l’eix transversal ferroviari.
10.- 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.
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.

