01.- ACTA CORRESPONENT A LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’URBANISME EL DIA
14 DE GENER DE 2016
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30 h del dia indicat a l’encapçalament, sota la
presidència del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde d’Almacelles, i amb l’assistència
dels regidors assenyalats més amunt i dels també regidors, Sra. M. Lluïsa
Granero Murgades i Sr. José Antonio Conte Giral, i de l’arquitecte, Xavier
Guerra, que són convidats per la Presidència, es procedeix a la celebració de la
sessió extraordinària de la Junta de Govern Local d’Urbanisme, en primera
convocatòria, en la sala de Juntes de la primera planta.

1.- Ocupació Directa Sector 9
Per part de l’arquitecte en Xavier Guerra, es dóna compte del document tècnic
redactat a petició de l’alcaldia, per a la tramitació de l’expedient d’Ocupació
Directa Sector 9, que permetrà que els vehicles pesats procedents de la
Carretera de Sucs, puguin circular per aquest espai fins a entroncar en l’antiga
Nacional 240 i així, treure la circulació d’aquests vehicles de la part més interior
de la vila. Els reunits informen favorablement la proposta.

2.- Obertura i Urbanització c/ Àngel Guimerà
Es dóna compte per l’alcaldia, del Projecte bàsic i executiu d’urbanització del
carrer Àngel Guimerà, (entre carrer Melcior de Guardia i carrer Ponent) de data
11 de gener de 2016, redactat per l’arquitecte en Jordi Bosch Novell. El
projecte deixarà totalment urbanitzat l’esmentat vial i el finançament correrà a
càrrec dels propietaris afectats en una part segons convenis signats i l’altra part
la finançarà l’ajuntament. El secretari exposa que en virtut dels convenis, els
propietaris afectats van cedir la propietat de l’espai públic a l’ajuntament. Els
reunits informen favorablement el projecte per a què es pugui seguir la seva
tramitació.

3.- Projecte Plaça 2 de Març
Dóna compte l’alcaldia, del Projecte de la Plaça 2 de març redactat pel despatx
d’arquitectes B MES R 29 ARQUITECTES, S.L.P., de data desembre de 2015.
El projecte té per objecte, la urbanització de l’esmentada plaça, carrer de les
Barraques, part del carrer Major i carrer Batlle Simó, realitzant un tractament
unitari d’aquests espais, per tal de millorar les barreres arquitectòniques i
l’evacuació d’aigües pluvials entre altres objectius. Detalla l’alcaldia, que el
projecte esta separat en tres fases per a facilitar la seva execució. Els reunits
informen favorablement el projecte, si bé, haurà de ser informat per l’arquitecte
en Xavier Guerra que presta serveis en aquest ajuntament.

4.- Noves Escales c/ Orient
Dóna compte l’alcaldia, de la memòria valorada anomenada Reforma Escales
Carrer Orient, de data gener de 2016, redactada per Xènia Vigatà Zaragoza,
arquitecte tècnic de l’ajuntament. L’objecte de l’obra es racionalitzar les escales
existents, introduint diferents espais alternats de rampa i escales de forma què
millorin el seu ús. Els reunits informen favorablement la proposta.

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.30 hores del
dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI
ACCIDENTAL

