
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vuit 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  25-03-2011, 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. 10/11.-  Ramon Gou Altisent: Llicència urbanística per a pavimentar el garatge de 
l’habitatge ubicat a la Pl. Catalunya, núm. 26. 
- Núm. 11/11.- Marisol Roca Gou: Llicència urbanística per a col·locar gres a sobre de l’existent 
d’una part del pis i canviar la pica i el plat de dutxa del bany de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau 
Casals, núm. 19- 1r. 
- Núm. 12/11.- Olga Torres Farré: Llicència urbanística per a pintar la façana de  l’habitatge ubicat 
al C. Mollerussa, núm. 47. 
- Núm. 13/11.- Muntatges Safel SL: Llicència urbanística per a obrir una rasa per al pas 
d’instal·lació de línia elèctrica de baixa tensió al C. Bisbe Deig. 
- Núm. 15/11.- Serca Fruit SCP: Llicència urbanística per a obrir una rasa al camí entre les finques 
52 i 99 del polígon 11, per a pas de canonada de reg. 
- Núm. 16/11.- Josep Gou Huguet: Llicència urbanística per a obres de nou paviment i instal·lació 
de porta en tanca existent, a la parcel·la 59 del polígon 9. 
- Núm. 18/11.- Antònia Ambert Villorbina: Llicència urbanística per a impermeabilitzar i tornar a 
enrajolar el terrat de l’habitatge ubicat al C. La Bassa, 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.” 
 

Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada 
per unanimitat. 
  
3.- PROPOSTA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- 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. Eugeni Aparicio Tudela, en nom i representació de RINGSTED PV 
IX, SLU,  en sol·licitud de llicència ambiental inclosa a l’annex II-1, per a l’exercici d’activitat 
d’una “Planta de valorització de purins, ensitjats i subproductes orgànics, amb la posterior 



cogeneració i venda d’energia elèctrica a la xarxa”, ubicada al polígon 8, parcel·les 52, 54, 55 i 56, 
del T.M. del Palau d’Anglesola, i 
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 Ambiental Unificada (OGAU), ha emès 
informe desfavorable del procés d’avaluació ambiental d’aquesta llicència, sent, per tant vinculant 
en relació a la resolució que ha de dictar aquest Ajuntament.  
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, 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 
següent acord: 
 
Primer.- Proposar la denegació de la llicència ambiental de l’expedient núm. 10/2010, promogut 
Sr. Eugeni Aparicio Tudela, en nom i representació de RINGSTED PV IX, SLU, en sol·licitud de 
llicència ambiental inclosa a l’annex II-1, per a l’exercici d’activitat d’una “Planta de valorització 
de purins, ensitjats i subproductes orgànics, amb la posterior cogeneració i venda d’energia 
elèctrica a la xarxa”, ubicada al polígon 8, parcel·les 52, 54, 55 i 56, del T.M. del Palau 
d’Anglesola, conforme a les prescripcions indicades en l’informe integrat desfavorable emès en 
data 15 de març de 2011 per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), motivat pel no 
acompliment del que s’estableix en l’article 31 del Decret 136/2009, d’1 de setembre, segons 
l’informe emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en 
data 8 de març de 2011. 
Segon.- Conforme al que s’estableix a l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, la proposta 
de resolució, acompanyada de la copia diligenciada de l’informe de l’Oficina de Gestió Unificada 
d’Avaluació Ambiental (OGAU) i de l’informe del tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 
es notificarà als interessats i a l’OGAU, a fi efecte de que durant el termini de 10 dies hàbils 
puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
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.-CONNEXIÓ CLAVEGUERAM DEPURADORA SAU-3.- A continuació es dóna lectura a la 
següent proposta que, copiada diu el següent:  
 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 22-10-2010, pel Sr. Jordi Garcia Inglés en nom i 
representació de l’empresa Sage Eurowin SLU, ubicada al C. La Coma, núm. 2, en sol·licitud 
d’autorització per a connexió a la xarxa general de clavegueram del SAU-3, i 
Atesos els informes emesos i la documentació presentada, és per tot el qual, la Junta de govern 
local, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar l’escomesa al sistema de sanejament d’aigües residuals del polígon industrial 
SAU-3 a l’empresa SAGE EUROWIN SLU, ubicada al C.. La Coma, núm. 2 d’aquell polígon. 
Segon.- Procedir a donar d’alta al Cens d’abocament al sistema de sanejament del polígon 
industrial SAU-3, l’empresa Sage Eurowin SLU. 
No obstant la Junta de govern local, acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet, acte seguit, a votació aquella proposta, 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 2.562,83 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 25-03-2011, 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 06-04-11, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 2.562,83 €, 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 BICES 2009 I 2010.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la 
següent proposta: 
 

“Atès que s’ha detectat una errada en els llistats facilitats per la Gerència Territorial del Cadastre 
dels exercicis 2009 i 2010, en el sentit que la instal·lació solar fotovoltaica identificada amb la 
referència cadastral núm. 1S25198M0100360001JA,  contenia el nom de la propietat incorrecte i 
procedeix la seva rectificació, i 
Atès que s’ha comprovat també que, aquells rebuts no han estat liquidats fins a la data actual,  
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació del Padró i, en conseqüència, dels rebuts dels BICES dels 
exercicis 2009 i 2010 corresponents a la instal·lació solar fotovoltaica identificada amb la 
referència cadastral núm. 1S25198M0100360001JA, en el sentit de rectificar el nom dels 
propietaris,  procedint a donar d’alta els nous rebuts i de baixa els emesos inicialment. 
Segon.- Requerir el pagament d’aquests rebuts al contribuent, informant-lo dels terminis per a la 
seva liquidació. 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb expressió dels recursos pertinents 
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.- AUTORITZACIÓ TERRASSA D’ESTIU.- Tot seguit es procedeix a la lectura de la proposta 
següent, que diu: 
 

“Ateses les instàncies presentades per la Sra. Carme Moncasí Curià i per la Sra. Laura Nabau i 
Salvia, en sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’unes terrasses pels mesos d’estiu per 
l’activitat de bar que desenvolupen, 
És pel qual, proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar les peticions demanades per la instal·lació de terrasses durant els mesos 
d’estiu, d’acord amb les condicions establertes a l’ordenança. Les peticions són les següents: 
Titular:   Carme Moncasí Curià   
Sol·licitud:   Terrassa d’estiu 
Establiment:              Bar Ricky’s  
Ubicació:   Màrius Torres, 10 
Titular:   Laura Nabau Salvia  
Sol·licitud:  Terrassa d’estiu delimitada per jardineres i palots  
Establiment:              Cafeteria S’abril    
Ubicació:     Urgell, 1 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessat amb inclusió dels recursos procedents. 



No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
  

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
8.- AUTORITZACIÓ CONCENTRACIÓ VEHICLES.- A continuació es dóna lectura a la següent 
proposta que diu: 

 
“Atès l’escrit presentat, pel Sr. Jordi Alsina i Aubach, en nom del A.M.C.C.C. (American Car Club 
de Catalunya), en data 25 de març de 2011 i registrat d’entrada amb el núm. 478, en el que 
comunica l’interès en fer una concentració de vehicles d’origen americà, en un dels carrers del 
polígon industrial SAU-3, el proper dia 8 de maig de 2011, de 12 a 14 h, és pel qual proposo a la 
Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Autoritzar i notificar al Sr. Jordi Alsina i Aubach, la realització d’aquesta trobada cedint-
li les instal·lacions amb les condicions que ha requerit. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Com que no hi ha intervencions se sotmet la proposta presentada a votació i queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.-CONTRACTE MENOR DE SERVEI.- Es procedeix en aquest punt a donar lectura a la proposta 
que presenta la Sra. Alcaldessa, la qual, diu el següent: 
 

“Atesa la necessitat urgent de segar la gespa de les zones ajardinades del SAU-3 i del SAU-1 que 
es gestionen directament pel personal municipal, i 
Tenint en compte que  l’Ajuntament no disposa de màquina de segar, i 
Atès que s’ha consultat l’empresa encarregada de realitzar el servei de jardineria a la  població, la 
qual disposa de la maquinària adequada, i ha presentat l’oferta procedent, i 
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte menor de serveis, i de 
conformitat amb el que disposa 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 a l’empresa BONBOIX SL, el contracte de serveis titulat 
“Contracte menor sega gespa zones SAU-3 i SAU-1”, d’acord amb el pressupost presentat, 
mitjançant contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 240 euros, més 43,20 euros, corresponents al 18% 
d’IVA. El total de segues és de 30 a 35 l’any. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost vigent. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
10.- RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que copiada és 
la següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 26-11-2010 va acordar 
prescindir dels serveis de jardineria que prestava l’empresa Jarditec Serveis d’Enginyeria del 
Paisatge SL a partir del 31-12-2010 i gestionar aquells serveis de jardineria de manera directa pel 
propi Ajuntament, i 
Atès el recurs de reposició presentat, en data 29-12-10, pel Sr. Celestí Pol i Vilagrasa en 
representació de la societat mercantil  Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL, i 
Atès l’informe jurídic emès al respecte pel Despatx d’Advocats Simeó Miquel,  
És per tot el qual, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 



Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Celestí Pol i Vilagrasa en 
representació de la societat mercantil  Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL, en base a 
l’informe emès al respecte. 
Segon.-  Confirmar en tots els seus extrems l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament, en sessió de data 26-11-2010, en el seu apartat “9.- Assumpció propi ajuntament 
serveis jardineria en zones determinades de la població”. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’al·legant amb lliurament d’una fotocòpia de l’informe. 
No obstant, la Junta de Govern  acordarà el que cregui  més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat. Se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
11.- 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 trenta 
minuts. 

 
NOTA de secretària-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:
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