
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dos d’agost de l’any dos mil 

tretze, 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: Ramon Farnell i Barqué, i José M. Granados i Cabestany. A indicació de la Sra. 

Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors 

Jaume Timoneda i Nabau i Joan Salvia i Fontanet. S’excusa l’assistència del regidor, Sr. Carles 

Esquerda Serrano. Tots ells assistits de la 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 12-7-2013, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no 

havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda 

aprovada per unanimitat. 

 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Tot seguit es dóna compte de les propostes que es presenten 

en aquest punt i que, copiades, 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 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. 47/13.-  Francesc Martí Palou: Llicència urbanística per a la substitució de la coberta del 

magatzem existent al C. Balmes, núm. 5. 

- Núm. 57/13.-  Lluís Guasch Fort: Llicència urbanística per a la construcció d’un porxo adossat a 

l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 40. 

- Núm. 58/13.-  Joan Bernaus Sobrevals: Llicència urbanística per pintar les finestres de la façana 

amb necessitat de muntatge de bastida, de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 63. 

- Núm. 59/13.-  Jordi Cuberes Mallol: Llicència urbanística per obrir una rasa per arreglar l’embós 

que hi ha al tub de l’escomesa del clavegueram en la zona de la via pública, de l’habitatge ubicat al 

C. Balmes, 9B. 

- Núm. 60/13.-  Joan R. Valls Llobera: Llicència urbanística per realitzar obres de reforç de la 

paret del pati interior de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 31. 

- Núm. 61/13.-  Joana Valls Font: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge ubicat al 

C. Castell, núm. 14. 

- Núm. 62/13.-  Carme Huguet Verdes: Llicència urbanística per repassar la canal en coberta de 

façana interior que està malmesa, de l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 20. 

- Núm. 63/13.- Emili Santaularia Martí: Llicència urbanística per reformar el bany canviant la 

banyera per un plat de dutxa, a l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 21. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de 

liquidació. 

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

 

b) “Atès l’expedient núm. 23/13 instat per l’empresa GARROFÉ SAU, en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una línia elèctrica aèria per un 



subministrament elèctric provisional per obres al polígon 1, parcel·les 17 i 18, del terme municipal 

del Palau d’Anglesola, i 

Ateses les al·legacions presentades durant el termini de l’exposició pública, per l’Ajuntament del 

Poal  en data 7-6-13,  i  pel  Sr. Ricard Serret Gou en data 29-5-13,  

Atesos els informes tècnic de data 5-7-13  i jurídic de data 17-7-13, en els quals s’especifica que 

procedeix desestimar les al·legacions i confirmar l’atorgament de la llicència sol·licitada,    

És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades en data 7-6-13 i 29-5-13 per l’Ajuntament del 

Poal i pel Sr. Ricard Serret Gou, respectivament. 

Segon.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística instada per l’empresa GARROFÉ SAU per a 

la instal·lació d’una línia elèctrica aèria per un subministrament elèctric provisional per obres al 

polígon 1, parcel·les 17 i 18, del terme municipal del Palau d’Anglesola, d’acord amb el projecte 

presentat i condicionada a les consideracions establertes per cadascun dels informes emesos.. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Quart.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de 

liquidació. 

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

 

c) “Atès l’expedient núm. 48/07 instat per l’empresa GUELMI REHABILITACIONES SL en 

sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció de sis habitatges unifamiliars adossats, al 

carrer Dr. Fleming, núm. 37, concedida per acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en 

sessió de data 26-7-07, així com les diferent pròrrogues tramitades i concedides, 

Atesos els diferents escrits presentats pels Srs. Antonio Guardia Pou i Divina Llenes Vila, en 

relació a l’obra que executa l’empresa Guelmi Rehabilitaciones SL col·lindant a la seva propietat,  

Atesa la nova documentació presentada per Guelmi Rehabilitaciones en data 25-6-13, a 

requeriment del tècnic municipal, mitjançant la qual es modifiquen els plànols 1A, 1B, 3A, 3B, 5A 

i 5B de l’esmentat projecte,  

Atesos els informes tècnics de data 5-7-13 i 12-7-13 i jurídic de data 18-7-13,   

És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística per la modificació presentada per Guelmi 

Rehabilitaciones SL, a requeriment dels serveis tècnics municipals, corresponent a la llicència 

urbanística concedida per a la construcció de sis habitatges unifamiliar adossats als carrer Dr. 

Fleming núm. 37, condicionada a les consideracions establertes per cadascun dels informes 

esmentats. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui 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, tot seguit, se sotmeten a votació les propostes 

presentades i queden aprovades per unanimitat. 

 

3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA I OBERTURA I 1a. UTILITZACIÓ.- En aquest punt 

la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada per la Sra. Dolors Torra Vidal, en 

representació de LLEIPLA SL, per l’establiment d’un centre d’activitats econòmiques, situat al C/ 

La Coma, 2, del polígon industrial SAU3, del T.M. del Palau d’Anglesola, i 

Tenint en compte que la Junta de govern d’aquest Ajuntament, en aquesta mateixa ubicació, va 

atorgar la llicència d’activitat innòcua per a la programació d’informàtica a Eurowin Soft SL i 

posteriorment es va canviar de nom a favor de Sage Eurowin, SLU, en les sessions celebrades en 

data 10-9-2009 i 7-1-2010, respectivament, i 



Tenint en compte que en la nova sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Torra, es projecta 

destinar tot l’edifici a centre d’activitats econòmiques amb usos assimilables a l’administratiu, i 

Atès que l’activitat, no es troba inclosa en cap dels annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i 

control ambiental de les activitats, i  per tant, es pot tramitar com a innòcua, i 

Tenint en compte l’escrit presentat en data 1-7-2013, per la societat Sage Eurowin, SLU, en relació 

a la llicència d’activitat que tenen concedida en aquest mateix edifici, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i, atesos els informes del tècnic municipal 

emesos, en dates 4-4-2013, 24-5-2013 i 11-7-2013,  favorables a l’atorgament de la llicència i inici 

de l’activitat projectada, 

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Concedir a LLEIPLA SL, llicència municipal referent a un centre d’activitats 

econòmiques amb usos assimilables a l’administratiu, ubicat al C/ La Coma, 2, del polígon 

industrial SAU3, del T.M. del Palau d’Anglesola, i 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al C/ La Coma, 2, del 

polígon industrial SAU3, del T.M. del Palau d’Anglesola, pel desenvolupament de l’activitat 

esmentada. 

Tercer.- Notificar a Sage Eurowin SLU que la llicència d’activitat que es concedeix a LLEIPLA 

SL és plenament compatible amb l’activitat que Sage Eurowin SLU està realitzant, pel fet que es 

manté d’us administratiu. 

Quart.- Les empreses que s’estableixin en aquell edifici, hauran de comunicar a l’Ajuntament les 

zones i dependències que ocuparan, alhora hauran de ser coneixedores del pla d’evacuació en 

casos d’emergència comuna per a tot l’edifici. 

Cinquè.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat i notificar aquest acord als interessats.  

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions, per la qual cosa, acte seguit, se sotmet la proposta a votació, i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 

Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 

factures i obligacions de pagament que importa 14.083,73 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-07-2013, i 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 01-08-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 14.083’73 €, 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 i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM - PRORRATEIG - 2n. TRIMESTRE 2013.- En aquest punt 

es dóna compte de la proposta de la Sra. Alcaldessa que, copiada, diu el següent: 

“Ateses les modificacions produïdes durant el 2n. trimestre de 2013, que afecten al Padró de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2013, 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 per altes i baixes del Padró de l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica, corresponents a l’exercici 2013, resultants de l’aplicació del prorrateig del 

segon trimestre,  i que són les següents: 

 Total altes ----------------- 6,63 € 

 Total baixes --------.   668,77 € 

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 intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per 

unanimitat. 

 

 6.- MODIFICACIÓ PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES- 1r. SEMESTRE 2013.- 

Es procedeix, a continuació, a donar lectura a la següent proposta, que diu: 

 

“Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al padró del servei de 

recollida d’escombraries corresponent al 1r. semestre de l’exercici 2013, 

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 el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el Padró de recollida 

d’escombraries  corresponent al 1r. semestre de l’exercici 2013  Les modificacions recollides 

ascendeixen a: 

Total altes  .................................................... 424,00 € 

Total baixes ..................................................186,00 €  

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.” 

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- PADRÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 2n. SEMESTRE DE 

2013”.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que copiada diu el següent:  

 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 2n. 

semestre del 2013,  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 el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 2n. semestre del 

2013, que importa la quantitat de 46.845,00 €. 

Segon.- Exposar l’esmentat Padró 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 hagin, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES – 1r. SEMESTRE 2013.- En aquest punt es dóna compte de la proposta que 

presenta l’alcaldia i que, copiada, és la següent: 

 



“Acabat el període de cobrament del Padró del servei de recollida d’escombraries del 1r. semestre 

de l’exercici 2013, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel 

cobrament en voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de servei 

de recollida d’escombraries del 1r. semestre de l’exercici 2013.  

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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

 

Obert el debat no hi ha cap intervenció, procedint-se, acte seguit, a efectuar la votació de la proposta 

presentada, que queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ IRE I PAES.- Acte seguit es dóna compte de la proposta 

que diu el següent: 

 

“Atès que l’objectiu de la Comissió Europea  és que les entitats locals assumeixin com a propi 

l’objectiu de reducció del 20% de l’emissió de CO2 per a l’any 2020, i 

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-2-13 va acordar elaborar un Pla d’Acció 

d’Energia Sostenible per aconseguir els objectius que estableix la Comissió Europea, i 

Atès el Pacte signat amb la Diputació de Lleida, com a coordinadora territorial del conveni signat 

amb la DG ENER de la Comissió Europea, per a l’assoliment d’aquells objectius, i 

Atès que la Diputació de Lleida ha concedit a aquesta Corporació una subvenció per a la redacció 

dels esmentats treballs tècnics,  i 

Tenint en compte l’exposat és pel qual  aquest Ajuntament considera oportuna i necessària 

l’elaboració d’un estudi tècnic consistent en inventariar les emissions i calcular la petjada del 

carboni del nostre municipi, estudi que servirà de base per a la posterior redacció del Pla d’Acció 

per a l’Energia Sostenible del Palau d’Anglesola,   i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 

conformitat amb el que disposa  el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa ARTECNIA GROUP, el contracte de serveis titulat 

“Elaboració de l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) i Redacció del Pla d’Acció d’Energia 

Sostenible (PAES)”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor de serveis, 

per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 4000,00€ més 840,00€ en concepte d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

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

 

No hi ha cap intervenció i acte seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

10.- DONAR COMPTE ACOMPLIMENT PENJAR BANDERA ESPANYOLA.- Atès 

l’expedient instat arran dels diversos requeriments efectuats per la Delegació del Govern central a 

Catalunya en relació al fet que la bandera espanyola onegi de manera continuada a la façana de la 

corporació, i 

 

Tenint en compte que aquest Ajuntament no havia considerat necessari que les banderes onegessin de 

manera continuada a l’exterior de l’Ajuntament, sinó només en diades excepcionals i concretes,  com 

per exemple els dies de la Festa Major, i 

 



Tenint en compte que l’últim requeriment de la Delegada del Govern espanyol a Catalunya insta a la 

Corporació a que es doni compliment, de manera immediata, al que disposa la Llei 39/1981, de 28 

d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres banderes i ensenyes, i 

 

Tenint en compte que si l’Ajuntament del Palau d’Anglesola no dóna compliment al que disposa 

aquella Llei, s’entendrà que s’està infringint l’ordenament jurídic mitjançant una actuació material i 

per tant, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya interposarà un recurs contenciós administratiu, 

tal i com ja ha fet a altres Ajuntaments,  el qual, amb tota certesa, condemnaria l’Ajuntament a penjar 

la bandera, a fer-se càrrec de les costes judicials i implicaria una sanció econòmica,  

 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, per imperatiu legal, ha optat per donar compliment a l’exigència 

legal que la bandera d’Espanya onegi a la façana de la corporació, i mitjançant aquest escrit en dóna 

compte a la Junta de Govern, a l’Ajuntament i  a la població en general. 

 

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 quinze 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


