A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-nou d’abril de l’any dos mil
onze, 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 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 8-04-2011, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que,
copiada, diu el següent:
“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. 19/11.- Núria Moya i Navés: Llicència urbanística per aixecar la tanca de la zona del jardí
i enrajolar-ne una part, de l’habitatge ubicat a l’Av. de Sant Roc, núm. 1.
- Núm. 20/11.- Daniel Cañelles i Gardeñes: Llicència urbanística per reformes interiors consistents
en arranjament de la cuina i el bany de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 68.
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. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada
per unanimitat.
3.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-2.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la
proposta que es presenta, la qual copiada diu el següent:
“Atès l’expedient instat pel Sr. Leonardo Salvatore Longo, en sol·licitud de llicència ambiental per
l’activitat d’un “taller de reparació de vehicles” que es troba classificada amb el codi 12.19.a
“manteniment i reparació de vehicles a motor, amb operacions de pintura i/o tractament de
superfícies”, inclosa en l’Annex II-2, ubicada al carrer de l’Empriu, 3, (SAU-3) del Palau
d’Anglesola, i
Resultant que l’expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva prevista en els articles 37 al 46
de la Llei 20/2009.
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 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la Junta de Govern municipal, en
sessió de data 11-3-2011, 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 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 llicència ambiental, de l’expedient núm. 4/2010, al Sr. Leonardo Salvatore
Longo, per a l’activitat d’un “taller de reparació de vehicles” que es troba classificada amb el codi
12.19.a “manteniment i reparació de vehicles a motor, amb operacions de pintura i/o tractament de
superfícies”, inclosa en l’Annex II-2, ubicada al carrer de l’Empriu, 3, (SAU-3) del Palau
d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en l’informe integrat favorable, emès en data
24-2-2011 per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental. Els informes tenen caràcter
vinculant si són desfavorables o imposen condicions.
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 68 a 70 de la Llei 20/2009.
Tercer.- Notificar al titular de la llicència que cal acomplir les obligacions generals, conforme el
que s’estableix en la Llei 20/2009.
Quart.- Notificar la present Resolució als interessats de l’expedient, 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 d’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 intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta la qual queda aprovada
per unanimitat.
4.- LLICÈNCIA OBERTURA I 1ª UTILITZACIÓ.- A continuació es dóna lectura a la següent
proposta que, copiada diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern, ha concedit la llicència a l’expedient núm. 4/2010 promogut pel Sr.
Leonardo Salvatore Longo, en sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat d’un “taller de
reparació de vehicles” que es troba classificada amb el codi 12.19.a “manteniment i reparació de
vehicles a motor, amb operacions de pintura i/o tractament de superfícies”, inclosa en l’Annex II-2,
ubicada al carrer de l’Empriu, 3, (SAU-3) 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 ubicat al C. De l’Empriu,
3 del polígon industrial SAU-3, parcel·la 53, del Palau d’Anglesola, per a l’exercici d’una activitat
d’un “taller de reparació de vehicles”, 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.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada
que queda aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a 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 27.230,29 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 08-04-2011, 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 26-04-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 27.230,29 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE-2010.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la següent
proposta:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant el quart trimestre de l’any 2010, les quals han provocat la
modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) de l’exercici 2010, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes modificacions és necessària la seva
aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del padró i llistes cobratòries de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades durant el quart
trimestre de l’exercici 2010, que són les següents:
• Altes--------------------------------------376,30
Quota municipal: 268,78
Quota provincial: 107,52
• Baixes---------------------------------------0,00
• Modificacions --------------------------- 0,00
TOTAL --------------------------------------376,30
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los
que disposen 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 cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
7.- MODIFICACIÓ PADRONS TAXES MUNICIPALS.- A continuació es presenta la proposta
que, copiada, és la següent:
“Atesos els padrons emesos per modificacions en concepte d’altes i baixes efectuades
corresponents a taxes municipals, que afecten als aprovats dels exercicis 2009 i 2010, 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 de les taxes municipals
exercicis 2009 i 2010, que són les següents:
ESCOMBRARIES-2009

- Altes -------------------------------------------------------------- 0,00 €
- Baixes -----------------------------------------------------------51,00 €
ESCOMBRARIES-2010

- Altes ----------------------------------------------------------- 804,00 €
- Baixes --------------------------------------------------------- 106,00 €
CLAVEGUERAM -2010

corresponents als

- Altes ------------------------------------------------------------38,18 €
- Baixes -----------------------------------------------------------34.52 €
CEMENTIRI-2010

- Altes -------------------------------------------------------------- 0,00 €
- Baixes ------------------------------------------------------------ 4,81 €
AIGUA-2010

- Altes ------------------------------------------------------------- 0,00 €
- Baixes --------------------------------------------------------- 137,99 €
Desglossament: Import aigua: 47.35E. Import cànon: 86,85E. Import IVA: 3,79E
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los
que disposen 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.”
Al no haver-hi debat es procedeix, tot seguit, a la votació d’aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ARRANJAMENT CAMINS.- La Sra. Alcaldessa
procedeix, en aquest punt, a donar lectura a la proposta que presenta i que diu el següent:
“Atès que s’ha de procedir a l’arranjament anual dels camins del TM del nostre municipi, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor
d’obres, i
De conformitat amb el que disposen 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.- Contractar i adjudicar l’obra titulada “Arranjament camins TM del Palau d’Anglesola” a
l’empresa Serboniu SL, mitjançant un contracte menor d’obra per raó de la quantia i d’acord amb
les característiques que es troben relacionades en el pressupost presentat. El preu del contracte
importa la quantitat de 16.550,00 euros, més 2.979,00 euros, corresponents al 18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida 210,00,4,
titulada “Conservació de camins” del pressupost de despeses vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual, acte seguit, se sotmet la proposta presentada, a votació i
queda aprovada per unanimitat.
9.- INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- Acte seguit es dóna compte de la instància presentada per la
Sra. Teresa Santesmases Boldú, Presidenta de l’Associació Comarcal d’Ajuda al MinusvàlidACUDAM- en sol·licitud d’un ajut econòmic de 825 E. per tal de cobrir el dèficit que s’ha generat en
aquesta entitat, l’any 2010. La Junta de govern, per unanimitat, acorda concedir a aquella entitat
l’ajuda sol·licitada.
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 catorze 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.

