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SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretària:

SRA. ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

A Almacelles, a les 15:11h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència
del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, amb l’assistència, dels
regidors assenyalats més amunt i dels també regidors, Sr. José Antonio Conte
Giral , i Maria Pilar Martínez Saura, que son convidats per la Presidència, es
procedeix a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en
primera convocatòria, en la sala de Juntes de la primera planta.
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
1.1.- Es proposa l’aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 29 de
novembre de 2017.
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II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- En relació a la subvenció FEDER per dur a terme el projecte “Dinamització
turística del patrimoni local i del comerç d’Almacelles” i consistent en l’execució
de l’obra d’Urbanització del Carrer Anselm Clavé i Sant Jaume, amb una despesa
elegible de 295.421,50 € i cofinançament FEDER de 147.710,75 €, s’ha rebut una
proposta de revocació parcial per import de 4,88€.
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Alcalde:
Regidors:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

ASSISTÈNCIA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2017

Codi Segur de Validació

Expedient: 2017/1391 (01.05.00) -Junta de govern local

Url de validació
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Atès que la Sra. Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic de l’Ajuntament
d’Almacelles ha redactat el document Memòria Tècnica per a la pavimentació
del camí d’accés a la Cooperativa del Camp (de les Covetes) i d’un tram del Camí
de la Clamor d’Almacelles, amb un pressupost d’execució per contracta de
21.509,25 €,

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Atès que en data 5 d’octubre de 2017 es va tramitar una sol·licitud d’ajuts per a
inversions financerament sostenibles per a l’actuació “Pavimentació del camí de
les Covetes i d’un tram del camí de la Clamor” a la Diputació de Lleida i que
aquest ajut en espècie consisteix en l’execució de l’obra per part de Diputació
de Lleida,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

2.2.- ACORD D’AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A L’EXECUCIÓ
D’OBRES A LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL

Codi Segur de Validació

Els assistents accepten la liquidació final de la subvenció es dóna per finalitzat
l’expedient i es tanca.

Url de validació

Al març de 2017 l’Ajuntament va fer tramesa de l’informe de finalització del
projecte esmentat amb una despesa certificada per import 295.411,74 i
cofinançament FEDER de 147.705,87 €.
En data 30/11/2016 el departament procedeix al pagament de la subvenció per
import 147.705,87 €.
Es dona compte de la resolució del procediment de revocació parcial i de
finalització de l’operació “Dinamització turística del patrimoni local i del comerç
d’Almacelles” (GO036443), de l’Ajuntament d’Almacelles, cofinançada
mitjançant el PO FEDER de Catalunya 2007-2013 (eixos 2 i 4, 3a convocatòria)
mitjançant la qual es revoca parcialment la subvenció atorgada a l’Ajuntament
d’Almacelles per import de 4,88 €, que correspon a 9,76 € de la despesa elegible
no certificada.
Es declara finalitzada l’operació “Dinamització turística del patrimoni local i del
comerç d’Almacelles” amb una despesa elegible final de 295.411,74 € i un
cofinançament de 147.705,87 €.
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Quart. Disposar que l’Ajuntament d’Almacelles, una vegada executades les
obres, es faci càrrec del manteniment i conservació del vial.
Els reunits aproven la proposta.
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III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.Vista la instància amb registre d’entrada número 2017/4857
(exp.2017/1392), presentada per l’Associació Cultural de la Dona d’Almacelles,
en la què sol·liciten, un lloc al mercat setmanal, els dijous 14 i 21 de desembre
de 2017, per poder ficar una parada per vendre els seus productes artesanals.
Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els reunits aproven la
proposta.
3.2.Vista la instància amb registre d’entrada número 2017/4885
(exp.2017/1394), presentada per l’Associació Lo Cau de la Figuera, en la què
sol·liciten, poder disposar de l’espai del tercer pis de Casa Clara el diumenge 17
de desembre de 2017, per la realització d’una xerrada , seguida d’un vermut
per als assistents. Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els
reunits aproven la proposta.
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Tercer. Manifestar davant de la Diputació de Lleida la plena disposició municipal
de terrenys i de serveis.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Segon. Delegar en la Diputació de Lleida la contractació i l’execució de les obres
incloses en el projecte abans esmentat.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Primer. Aprovar la Memòria Tècnica per a la pavimentació del camí d’accés a la
Cooperativa del Camp (de les Covetes) i d’un tram del Camí de la Clamor
d’Almacelles, amb un pressupost d’execució per contracta de 21.509,25€.

Codi Segur de Validació

Es proposa la presa dels següents acords, de forma supeditada a l’obtenció de
l’ajut sol·licitat:

Url de validació

Atès que del seu contingut es desprèn que l’obra s’executa per millorar la xarxa
viària del municipi i que és voluntat de la Diputació de Lleida assumir l'execució
de l'obra i el finançament íntegre del seu cost, ja que es tracta d'un vial que té
un caràcter d'interès supramunicipal,
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2017/4948 (exp.
2017/1407), presentada per la Sra. Eva Maria Q. M., en representació de la
Penya “Els de Sempre”, en la què sol·liciten, , modificar la sol·licitud anterior
(2017/4830) i per tal d’adaptar-se a l’horari del Centre Cultural, poder fer ús de
la Sala del Cinema del Centre Cultural el dia 15 de desembre de 2017 de les 19 a
les 21.30h. Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els reunits
aproven la proposta.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

3.5.Vista la instància amb registre d’entrada número 4911/2017
(exp.2017/1400), presentada per la Sra. Carme C. Cl. en representació de “El
Racó de Enrique”, en el què sol·licita, poder tallar el carrer Major a l’altura del
núm. 51 davant de la botiga, el dia 17 de desembre de 2017 de 10 a 12 del mati,
per fer un taller de Nadal amb flors per petits i gran, per col·laborar amb la
Marató. Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els reunits acorden
estudiar aquesta proposta, així com altres similars, de forma global i intentant
concentrar les activitats de Nadal en la zona que ja està previst que quedi
tallada pel Parc de Nadal.

Codi Segur de Validació

3.4.Vista la instància amb registre d’entrada número 2017/4909
(exp.2017/1399), presentada pel director de l’Institut Canigó, en el què
sol·liciten, poder disposar del faristol de fusta pel dia 22 de desembre al Pavelló
municipal per la Festa de Nadal. Es proposa a la Junta de Govern la seva
autorització. Els reunits aproven la proposta.

Url de validació

3.3.Vista la instància amb registre d’entrada número 2017/4877
(exp.2017/1398), presentada per Sant Joan de Déu Terres de Lleida, en el què
sol·liciten, poder comptar amb la col·laboració de l’escola de música
d’Almacelles, per amenitzar la festa nadalenca el proper dia 18 de desembre de
2017 a les 18.30h. Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els
reunits aproven la proposta.
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7.1.- Es proposa ratificar el decret 2017/173, de data 30 de novembre de 2017,
que es transcriu a continuació per la seva ratificació:
“JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord
amb les facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el
següent Decret d’Alcaldia:
ASSUMPTE: Aprovació del Projecte de pavimentació de camins municipals del
terme d’Almacelles, redactat pels serveis Tècnics de Diputació de Lleida, amb
data novembre de 2017 i sol·licitud de subvenció.
Primer. En data novembre de 2017, es redacta el projecte reduït “Projecte de
pavimentació de camins municipals del terme d’Almacelles” per part dels
Serveis Tècnics de Diputació de Lleida, amb un pressupost d’execució per
contracta de 157.615,98 €.
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VII.- INFORMES DE SECRETARIA:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 63 de l’acord de condicions de treball del personal
empleat de l’ajuntament d’Almacelles vigent
Es proposa que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 60,00€.
Els reunits aproven la proposta.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

Codi Segur de Validació

6.1.- Vista la instància presentada per Roser P. R. amb registre d’entrada
numero 4635/17 (exp. 2017/1406), en la que sol·licita l’ajut per estomatologia
segons acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament
d’Almacelles,

Url de validació

VI.- RÈGIM ECONÒMIC:
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Els reunits ratifiquen l’acord anterior.
7.2. Es dóna compte del requeriment efectuat per la Junta Electoral de Zona de
Lleida a la secretaria municipal en data 30/11/2017 a fi de que es retiri de forma
immediata la propaganda electoral no permesa o símbols vinculats a una/es
candidatura/es determinada/es en detriment de les altres, dels edificis i llocs
públics, cas que n’hi hagués, i que no es torni a col·locar ni en aquest ni en
altres processos electorals, amb els advertiments legals escaients.
Els reunits acorden: requerir l’ANC per tal que retiri les estelades que pengen
dels fanals públics i qualsevol altre element dels considerats prohibits de la via o
elements públics i fer tramesa de còpia del requeriment a la policia municipal
per al seu coneixement i per tal que vetllin el respecte al seu contingut, fent
comunicació de qualsevol incidència que puguin detectar al respecte a la
Regidoria corresponent o directament a l’Alcaldia.
Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
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TERCER. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern.”

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

SEGON. Sol·licitar un ajut de 60.000 €, a la Diputació de Lleida, dins la línia
d’Ajuts per a inversions financerament sostenibles, per a l’execució d’aquest
projecte.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

PRIMER. Aprovar el projecte reduït “Projecte de pavimentació de camins
municipals del terme d’Almacelles”, segons projecte esmentat; de forma
supeditada a l’obtenció del total de finançament necessari.

Codi Segur de Validació

En vista dels antecedents exposats, RESOLC:

Url de validació

El pressupost vigent contempla l’execució d’obres a camins i part d’un préstec
sol·licitat contempla també millores en inversions a camins.
Segon. Es pretén millorar el finançament de l’obra mitjançant un ajut de
Diputació de Lleida.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

LA SECRETÀRIA,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

Codi Segur de Validació

I sense cap més assumpte a tractar s’aixeca la sessió essent les 15:29 hores del
dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

Url de validació

Els reunits es donen per assabentats

