
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia catorze de novembre de l’any 
dos mil vuit, 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, 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. Excusa la seva assistència el regidor 
Francesc Revuelta i Hernando. 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 30-10-2008, 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 dues propostes que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades, diuen el següent: 
 

“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. 134/08.-  Jaume Sans Altisent i Balbina Escolà Corsà: Llicència urbanística per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al C. Sant Antoni, núm. 11. 
- Núm. 137/08.- Josep M. Cabestany Gou: Llicència urbanística per a  entrebigar amb 
encadellats la coberta del magatzem ubicat al C. Colon,  núm. 40.  
-Núm. 138/08.- Antoni Camps Esteve: Llicència urbanística per a l’arranjament de la 
canal de recollida d’aigües de la coberta de  l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 2. 
-Núm. 139/08.- Josep Serrano Felip: Llicència urbanística per a realitzar obres de reforma 
interior i obrir una porta per a nou accés, a l’edifici de la granja ubicada al polígon 3 
parcel·la 33. 
-Núm. 142/08.- Gonzalo Barón Pallarès: Llicència urbanística per a canviar teules 
malmeses per la pedregada del cobert ubicat al C. Balmes,  núm. 18. 
-Núm. 143/08.- Ramon Espinet Albareda: Llicència urbanística per a l’arranjament del 
paviment del terrat existent amb noves rajoles, de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 4. 
-Núm. 144/08.- Rosa Torra Porta: Llicència urbanística per a  realitzar obres de reforma 
interior de la cuina amb arranjament de tabics i rajoles, de  l’habitatge ubicat al C. Sant 
Josep,  núm. 23. 
-Núm. 145/08.- Ramon Miró Mateu: Llicència urbanística per a realitzar un nou 
revestiment a la paret mitgera del pati de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 7. 
 
Expedient de pròrroga:  



 - Núm. 12/08.- Construccions Palau d’Anglesola SL: Concessió de segona pròrroga de la 
llicència urbanística núm. 56/07. 

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.” 
 
b) Atès  l’expedient instat a nom de Josefa Ramírez Romero, en sol·licitud de llicència 
urbanística en sòl no urbanitzable, per a la construcció d’una central hortofruticola, al 
polígon 9 parcel·la 59, 
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient, 
Tenint en compte l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida d’aprovació del 
projecte de construcció d’una central hortofrutícola, al polígon 9 parcel·la 59, 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada per llicència urbanística en sòl no urbanitzable, a 
nom de Josefa Ramírez Romero, per a la construcció d’una central hortofrutícola, al polígon 
9 parcel·la 59, amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes. 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar a la interessada 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 intervencions, pel qual se sotmeten a votació les propostes presentades 
que queden aprovades, per unanimitat, dels regidors assistents. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es dóna lectura a 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 53.842,12 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 30-10-2008, 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 12-11-08, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 53.842,12 €, 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.” 

 
Com que no hi ha intervencions se sotmet la proposta a votació quedant aprovada, per acord 
unànime dels regidors assistents. 
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-3R. TRIMESTRE.-  Es procedeix a continuació, a donar 
lectura a la següent proposta que diu: 
 



“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten  al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2008, 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 del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, corresponents a l’exercici 2008, i que són les següents: 
ALTES------------------ 0,00 € 
BAIXES ------------- 154,40 € 
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.” 

 
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 
aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
5.- ACTIVITATS RÈGIM COMUNICACIÓ.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a 
la proposta que diu: 
 

“Ateses les sol·licituds presentades que desprès es relacionen per a la instal·lació de plantes 
solars fotovoltaiques connectades a la xarxa amb seguidors solars i ampliació d’una Central 
Hortofrutícola, incloses en l’annex III, i 
Tenint en compte els informes tècnics emesos al respecte i el contingut de la legislació 
aplicable, 
És per tot el qual que proposo a la Junta de Govern l’adopció el següent acord: 
 
Primer.- Donar la conformitat als expedients d’activitats següents, així com a autoritzar 
l’inici de les mateixes: 

 Exp. núm. 19/07: Sr. Andreu Serrano i Solé en nom i representació de TOSSAL 
ROIG, SCP, planta solar ubicada al polígon 8 parcel·la 102 del TM del Palau 
d’Anglesola. 

 Exp. núm. 19/07: Sr. Victor Beneite i Almenara en nom i representació de 
VICRONA LLEIDA, SL, planta solar ubicada al polígon 8 parcel·la 102 del TM del 
Palau d’Anglesola. 

 Exp. núm. 8/07: Sr. Josep Gou  i Huguet, en nom propi, “Ampliació central 
hortofrutícola” ubicada al polígon, 9, parcel·la 59 del TM del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Notificar els interessats que la conformitat i l’inici queden condicionats a 
l’acompliment de les mesures que disposa el tècnic en el seu informe, si és el cas, i que els 
seran notificades juntament amb aquest acord. 
Tercer.- Notificar juntament amb aquest acord les obligacions generals de les persones 
titulars de les activitats. 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes per obertura d’establiment, conforme l’Ordenança 
Fiscal corresponent. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
6.-CANVI NOM LLICÈNCIA AMBIENTAL.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta 
que presenta en aquest punt i que diu el següent: 

 



“Atesa la sol·licitud presentada en data 30-9-2008 pel Sr. Francesc Pinós Crespo, actuant en 
nom i representació d’Alternativa Energètica 3000 SL, en la qual demana el canvi de nom 
de la llicència ambiental d’Alternativa Energètica 3000 SL polígon 8 i 9 parcel·les 78 i 20 
del municipi del Palau d’Anglesola , i 
Tenint en compte els informes tècnics i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la 
legislació aplicable, 
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex II.2,  per a 
l’activitat d’una planta solar fotovoltaica de 544,5 kw, ubicada al polígon 8 i 9 parcel·les 78 
i 20 del municipi del Palau d’Anglesola, a nom de AE3000SL,  i que en endavant ha de ser a 
nom de HEDENSTED PV I SL. 
Segon.- El nou titular de la llicència queda subjecte als mateixos drets i obligacions que el 
titular inicial. 
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació del nou titular de realitzar el control 
inicial i els controls periòdics a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada. 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 

 
Al no haver-hi intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació, la proposta presentada, que 
queda aprovada, per unanimitat de tots els assistents. 
 
7.- APROVACIÓ PLA DIRECTOR AIGUA POTABLE.- A continuació es dóna lectura a la 
següent proposta que, copiada, diu: 
 

“Atesa la resolució de data 2-4-07 dictada pel Director de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
la qual s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’un import de 9.000,00 €, amb 
destinació a sufragar les despeses derivades de la redacció de Plans Directors del servei 
municipal d’abastament d’aigua, i   
Atès el Pla redactat per l’empresa Valls i Vicente Enginyers titulat “ Pla Director del servei 
d’abastament d’aigua potable del Palau d’Anglesola”, 
És per tot el qual que proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el “Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable del Palau 
d’Anglesola”, redactat per l’empresa Valls i Vicente Enginyers. 
Segon.- Trametre una còpia de l’esmentat Pla a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la 
Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa-El Palau pel seu assabentat. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
8.-ENCÀRREC ANNEX PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES SUBESTACIÓ  
MOLLERUSSA.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta següent: 

 
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 24-4-08 va aprovar el 
projecte redactat per Enginyeria Inalba SL titulat “Projecte elèctric de línies de mitja tensió 
subterrànies des de la subestació de Fecsa-Endesa de Mollerussa fins a la urbanització SAU-
3 en el TM del Palau d’Anglesola”, i 



Atès que s’ha considerat oportú i necessari complementar l’esmentat projecte degut a que 
s’ha detectat que hi ha alguns aspectes que no s’han tingut en compte en la redacció del 
projecte inicial, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció el següent acord: 
Encarregar a Enginyeria Inalba SL la redacció d’un Annex al projecte de línies de mitja 
tensió subterrànies des de la subestació de Fecsa-Endesa de Mollerussa fins a la urbanització 
SAU-3 en el TM del Palau d’Anglesola. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat, en el que, la Sra. Alcaldessa, dóna les explicacions pertinents als regidors en 
referència al contingut d’aquest Annex del qual tots en queden assabentats.  
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa de la resposta 
rebuda de l’advocat Sr. Enric Vicente i Català, en relació a la petició d’aquest Ajuntament de 
resolució del contracte d’assessorament jurídic. El Sr. Vicente manifesta que no posarà cap 
obstacle a la resolució per mutu acord del contracte, condicionada al pagament dels honoraris 
acreditats fins a finals del mes d’octubre que importen 1.818 E.  
 
La Junta de govern, per unanimitat, acorda aprovar la resolució del contracte d’assessorament 
jurídic mitjançant mutu acord amb l’advocat Sr. Enric Vicente i Català, prèvia liquidació del 
deute acreditat fins a 31 d’octubre de 2008, 
 
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.  

 
 
 
 
 
 


	Relació de llicències sol·licitades:

