A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-cinc
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 11-2-2010, 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:
“Aprovem l’acta amb la rectificació del punt núm. 5, referent a enretirar el provisional de la
llum d’obres.
El que vaig dir, en la Junta, va ser:“Que el Sr. Lumbierres em va dir que enretiraria el
provisional de la llum i jo vaig dir doncs enretireu-lo.”
El Sr. Revuelta manifesta el seu desacord en el sentit que, de la manera que la Sra. Tàpies ho
exposa, no és com ho va dir. Que tenint en compte que ara ho porta per escrit, entén que s’ha de
transcriure, però també vol que hi consti el seu desacord.
La Sra. Tàpies demana que sigui escoltada la gravació i que es digui si ho va dir o no.
La Sra. Alcaldessa pregunta si es vol fer alguna altra intervenció i, no havent-n’hi cap més, sotmet
a votació l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, 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. 13/10.- Francisco Gázquez Segura: Llicència urbanística per l’enderroc d’una
barbacoa i construcció d’una de nova, canviant d’emplaçament, a l’immoble del Carrer Canigó,
núm. 50 B
- Núm. 14/10.- Certiplant SL: Llicència urbanística per a la construcció de pou de reg i
canonada fins a límit de parcel·la per a connexió a la canonada de reg, a la finca del polígon 1 ,
parcel·la 18.
- Núm.15/10.- Gou – Ramírez SL: Llicència urbanística per a la pavimentació de l’exterior de
la part posterior de la botiga, ubicada a l’Av. Sant Roc, núm. 39.
- Núm. 16/10.- Ramon Ortet Pascual: Llicència d’obres per revestiment de la paret de la zona
del pati de l’immoble del Carrer Balmes, núm. 8.

- Núm. 17/10.- Josep Serrano Simó: Llicència d’obres per a la construcció de paret divisòria en
la part interior de la zona del pati de l’immoble del Carrer Sant Salvador, núm. 18.
- Núm. 18/10.- Eugeni Vilagrasa Bosch: Llicència d’obres per a nou revestiment de façana a
l’immoble del Carrer Àngel Guimerà, núm. 44.
- Núm. 19/10.- Antoni Rames Fontanet: Llicència d’obres per subsanar obres de la coberta de
l’immoble del Carrer Mollerussa, núm. 49.
- Núm. 20/10.- Germans Tàpies Huguet. Llicència d’obres per tapar buit de porta d’accés
existent en tanca del pati de l’Av. Pau Casals, núm. 24.
- Núm. 22/10.- Francesc Farnell Teixidó: Llicència d’obres per arranjament de tabic sense
tocar cap element estructural a l’immoble del Carrer Àngel Guimerà, núm. 3.
- Núm. 23/10.- Anna Nabau Ambert: Llicència d’obres per a pintar la façana i revestiment en
la zona baixa de la façana de l’immoble ubicat al Carrer Cervantes, núm. 24A.
- Núm. 24/10.- Gas Natural Distribución SDG: Llicència d’obres per obertura de rasa per a
nova escomesa de gas a l’Av. Raval, núm. 11.
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.- CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX II-2.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, procedeix a
donar lectura a la proposta que diu:
“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Orga Mestre en nom i representació de
TIRSTRUP PV VIII, SLU en la qual demana el canvi de nom de la llicència ambiental
ubicada al polígon 10 parcel·la 39 del municipi del Palau d’Anglesola , i
Tenint en compte l’informe tècnic 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 dels següents acords:
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 99 kw, ubicada al polígon 10 parcel·la 39 del
municipi del Palau d’Anglesola, a nom de TIRSTRUP PV VIII, SLU, i que en endavant ha de
ser a nom de TIRSTRUP PV VIII, SL
Segon.- Els nous titulars de la llicència queden subjectes als mateixos drets i obligacions que
els titulars inicials.
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació dels nous titulars de realitzar 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.”
S’obre el debat i l’inicia la regidora portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, amb la lectura de
l’escrit que copiat diu el següent:
“Atès que l’informe tècnic diu que s’haurà de comunicar a la Ponència Comarcal els canvis
de nom atorgats, tot adjuntant un plànol que especifiqui els seguidors de cada titular.
Considero que la Proposta d’Alcaldia ho ha d’incloure.
Tanmateix i,
Atès que l’esmentat informe no fa referència a si l’activitat és una de les obres que es van
atorgar amb el Condicionat referent al pas de la línea de la llum per camins municipals.
És pel qual, que demano que si forma part d’una d’aquestes obres, juntament amb
l’atorgament del permís de canvi de nom de l’activitat, també si especifiqui i adjunti el

contingut del Condicionat del pas de la línea per camins del nostre terme municipal, al qual i
estarà sotmesa l’empresa adquirent de l’activitat.”
La secretària explica que no es tracta d’un canvi pròpiament dit, sinó que per error aquella empresa
va presentar la documentació a nom de TIRSTRUP PV VIII SLU, quan en realitat era TIRSTRUP
PV VIII SL, i que, per tant, es tracta simplement de salvar l’errada que van cometre en presentar la
documentació, sense que s’afecti res més.
La Sra. Tàpies insisteix en que, si es tracta d’una d’aquelles obres, caldria acomplir el que ha
manifestat, perquè si realment fos canviar SLU per SL, no es diria canvi de nom d’activitat.
La Sra. Alcaldessa respon que el títol de la proposta és canvi de nom de la llicència ambiental.
Sense més intervencions, se sotmet a votació aquesta proposta, que queda aprovada per unanimitat.
4.- 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 83.969,37 € presenta en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 1102-2010, 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 23-02-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 83.969,37 €, 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 no hi ha intervencions pel qual la Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
5.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CAMPANYA FRUITA-2010.- Es procedeix a continuació a
donar lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la resolució de TRE/319/2010, 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 2010, 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-2010” 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 de 3 mesos, a
mitja jornada.
Tercer.- Fer constar que aquesta corporació local, té previst consignar al pressupost de
l’exercici de l’any 2010, 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-2010.
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta proposta que
queda aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MOBILIARI DEL TANATORI”.- Acte seguit es
dóna compte de la següent proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que les obres d’execució del tanatori han finalitzat i que, cal dotar-lo de mobiliari per tal
de poder-lo posar en funcionament, i
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, per tres empreses , i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, i
Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern per delegació de
l’alcaldia efectuada per resolució de data 15-10-09,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el subministrament titulat “Mobiliari amb destinació al tanatori
municipal”, mitjançant un contracte menor de subministrament.
Segon.- Adjudicar l’esmentat subministrament a l’empresa Fonmat SL pel preu de 8.319,66
euros més 1.331,15 euros en concepte d’IVA , per considerar que ha presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i l’inicia ella mateixa informant que s’han presentat tres
pressupostos, dels que en llegeix i relaciona els seus imports i afegeix que, cadascun d’aquests tres
pressupostos presentats, excedeix una mica de l’import de 9.000 euros que hi ha consignat al
pressupost municipal aprovat.
No hi ha cap més intervenció, pel qual es procedeix, tot seguit, a la votació, quedant aprovada per
unanimitat la proposta presentada.
7.- AUTORITZACIÓ TERRASSA CAFETERIA S’ABRIL.- A continuació es presenta la
proposta que, copiada, diu el següent:
“Atesa la instància presentada per la Sra. Laura Nabau i Salvia, en sol·licitud d’autorització per
a la instal·lació d’una terrassa al carrer Urgell, núm. 1 B, davant de la Cafeteria s’Abril, durant
els mesos d’estiu, de maig a setembre,
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Autoritzar la instal·lació d’una terrassa al carrer Urgell, núm. 1 B, davant de la Cafeteria
S’Abril, durant els mesos d’estiu, de maig a setembre, amb les condicions establertes a
l’ordenança.

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat en el qual intervé, en primer lloc, el regidor Sr. Emili Pastó, demanant que seria
convenient indicar-los que la terrassa s’ajustés dins les ratlles pintades recentment.
La Sra. Alcaldessa manifesta que es requerirà l’acompliment del suggeriment del Sr. Pastó i, sense
més intervencions, se sotmet a votació, la proposta anterior, que queda aprovada per unanimitat.
8.- RÈGIM INTERN.- No hi ha temes a tractar.
9.- 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-dues hores
i quinze 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.

