02.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 14 DE GENER DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 20.30h 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’interventor, Sr. Lluís Bordes, que són 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.- L’acta corresponent a la sessió ordinària del 30 de desembre de 2015 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 3885/2015, presentat pel SÍNDIC
DE GREUGES DE CATALUNYA, en el què ens comuniquen, que realitzaran una
comprovació, de si l’ajuntament a donat compliment a la llei 19/2014 de transparència. És
per això què ens proposen complimentar tot el que aquesta normativa demana,
juntament amb un qüestionari què ens facilitaran. Per aquests motiu, es proposa a la
Junta de Govern, que acordi activar a través de secretaria, de la tècnica de promoció
econòmica i de la Diputació de Lleida, l’aplicació immediata de la llei de transparència
complimentant la documentació que sigui necessària. La Junta de Govern acorda
aprovar la proposta.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3937/2015, presentada per
ASSEMBLEA TERRRITORIAL ALMACELLES PER LA INDEPENDÈNCIA, en la què
sol·liciten, amb motiu de fer assemblea amb la territorial del Segrià, poder disposar de
Casa Clara el dia 14 de gener a les 19.30h. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.

3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 28/2016, presentada per la
COMUNITAT PROPIETARIS C/ SANT JAUME 118, en el què sol·liciten, per fer una
reunió de Comunitat per unes 25 persones, poder disposar de Casa Clara el dia 13 de
gener de 2016 a les 19.30h. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres – Exp. núm. 112/2015
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicència d’obres menors (exp. 112/2015), instada pel Sr. Pere Torrent
Martí, per a canviar la banyera per un plat de dutxa a l’habitatge situat al carrer de Prat
de la Riba, núm. 2, 1r 1a d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 299,00 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 28 de desembre de 2015.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.
5.2.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 111/2015
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicència d’obres menors (exp. 111/2015), instada pel Sr. Jordi Pascual
Jové, per a l’arranjament de goteres i de la canalera de la coberta de l’edifici situat al
carrer de Sant Roc, núm. 6 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 350,00 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 21 de desembre de 2015.

Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les següents:
•

No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 m. d’alçada.

•

No es permet cap tipus d’actuació en l’estructura de la coberta. Si durant
l’execució de les obres fos necessari substituir i/o reforçar l’estructura de la
coberta, caldrà sol·licitar el corresponent permís d’obres.

L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.
5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors i d’ocupació del subsòl de
la via pública – Exp. núm. 110/2015
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicència d’obres menors (exp. 110/2015), instada pel Sr. Ignacio
Cabané Cucurella, actuant en nom i representació de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA., per l’obertura d’una escomesa per al subministrament de gas a l’immoble
situat al carrer de la Mercè, núm. 32 d’aquest municipi; per un pressupost d’execució
material de 240,40 €.
Atès els informes favorables emesos per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, i per la Tècnica de Patrimoni Històric,
Arqueològic i Museístic d’aquest Ajuntament d’Almacelles, en data 21 i 28 de desembre
de 2015, respectivament.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de l’impost
corresponent. i condicionat al compliment de les objeccions que consten als informes
abans esmentats; i que són les següents:
NORMATIVA APLICABLE I LEGISLACIÓ VIGENT
L’immoble esmentat es troba en el Centre Històric declarat BCIN l’any 2009
Les obres sol·licitades estan subjectes a normativa

Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi d’Almacelles (illes de la
il·lustració), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en
data 7 de juny de 2007 i publicat el 14 d’abril de 2011POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida el 14 d’agost de 2007.
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, provat
pel Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1A Zona residencial en illa tancada Subzona Casc Antic.
Condicionar específicament, a més de les condicions generals de llicència:
Segons acord de Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2010, caldrà dipositar una
fiança de 1.000 € per cobrir els possibles desperfectes que es puguin produir en la via
pública.
Durant l’obertura de la rasa s’intentarà conservar en bon estat les peces de marbre de la
zona d’actuació. No s’admetrà la reposició de peces trencades o descantellades.
En cas de que sigui necessari reposar el paviment amb peces noves, aquestes seran de
marbre rosa porrinyo de 7 cm de gruix.
El paviment existent no podrà ser alterat, en cas que sí es produeix una alteració, serà
d’obligació reposar els materials afectats amb les mateixes característiques que
presenten els actuals.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.
5.4.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres majors – Exp. núm. 28 / 2015
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de nova llicència d’obres majors (exp. 28 / 2015), instada pel Sr. Joan
Bosch Novell, per a la finalització de les obres per la construcció d’un habitatge
unifamiliar (Exp. 7/2010) al carrer Diputació, núm. 5 d’aquest municipi d’Almacelles, de

superfície construïda total de 221,41 m2, segons projecte redactat per l’arquitecte en
Jordi Bosch Novell, visat pel COAC en data 27 de maig de 2010, amb núm. de visat
2010500865; amb un pressupost d’execució material de 112.954,62, i amb llicència
d’obres inicial atorgada per la Junta de Govern Local en data 15 de juny de 2012 en
expedient municipal núm. 7/2010.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 21 de desembre de 2015.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa
corresponent. Els reunits aproven la proposta.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 31 de desembre de 2015, es
proposen els següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Havent- se presentat la relació de factures de l’any 2015 encapçalada per la Fra.
núm. 2093 fins a la Fra. núm. 2127 per un import total de 33.199,79 euros, la Junta de
Govern per unanimitat dels seus membres presents, declara conformes les mateixes en
relació als serveis als que aquestes corresponen i es resol el seu pagament.
6.2.- Vista la instància presentada per Francisco Villareal Amores en data 21-12-2015,
registre d’entrada numero 3870/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM
del vehicle matrícula L-6384-AD, marca Rover, model 420SDI per tenir reconeguda una
discapacitat del 33%, vista la documentació aportada la junta de govern acorda concedirla amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.3.- Vista la instància presentada per Josep M. Golobardes Justribó en data 28-12-2015,
registre d’entrada numero 3938/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Volkswagen model Passat matrícula L-5472-S,
per tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern
acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.4.- Vista la instància presentada per Torcuato Garcia Porcel en data 30-12-2015,
registre d’entrada numero 4029/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Suzuki model Santana Vitara matrícula T-2733AD, per tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de
govern acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.5.- Vista la instància presentada per Aquilino Moreno Charles en data 22-12-2015,
registre d’entrada numero 3895/15, en què exposa que l’1-12-2006 va iniciar la seva
relació laboral amb l’ajuntament i sol·licita que se li reconegui el tercer trienni que li
correspon, la junta acorda concedir-lo des de la data en què va tenir efecte.

6.6.- Vista la instància presentada per Antonio Fauria Romero en data 22-12-2015,
registre d’entrada numero 3896/15, en què exposa que l’1-12-2006 va iniciar la seva
relació laboral amb l’ajuntament i sol·licita que se li reconegui el tercer trienni que li
correspon, la junta acorda concedir-lo des de la data en què va tenir efecte.
6.7.- Vista la instància presentada per Jaume Carnicé Casanovas en data 30-12-2015,
registre d’entrada numero 4030/15, en la que sol·licita l’ajut per estomatologia segons
acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 137€.
6.8.- Vista la instància presentada per Jordi Plana Colom en data 23-12-2015, registre
d’entrada numero 3917/15, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia segons acord de
condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 118,50€.
6.9.- Vist l’escrit presentat per Venso SA a l’OAGRTL i entrat a l’ajuntament en data 2610-2015, registre d’entrada 3205/2015, en què sol·licita la devolució de la part
proporcional de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle Seat Ibiza
matrícula L-005853-N per haver-lo donat de baixa en data 10/02/2015, la junta de govern
acorda la devolució de 55,51€ corresponent a tres trimestres.
6.10.- Vist l’escrit presentat per Montserrat Carner Vidal a l’OAGRTL i entrat a
l’ajuntament en data 16-11-2015, registre d’entrada 3459/2015, en què sol·licita la
devolució de la part proporcional de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del
vehicle Renault, matrícula L-001749-E per haver-lo donat de baixa temporal en data
21/11/2014, la junta de govern acorda la devolució de l’impost de l’exercici 2015.
6.11.- Per urgència proposa l’interventor i els reunits aproven abonar al consorci
d’administració oberta de Catalunya l’import de 128,62€ per la confecció del segell
electrònic de nivell mig, en execució del decret de l’alcaldia 3/2016 que delega en
l’esmentat consoci ús del certificat de segell electrònic dels serveis d’administració
electrònica.
VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Assumpte: Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat per la Sra. Antonia Villalba Castro, en data 18 de desembre
de 2015 amb registre d’entrada 3861/15, on sol·licita donar d’alta el gos de la seva
propietat al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.

PROPOSO:
Donar d’alta el gos mestís amb núm. de xip: 941000018362590 propietat de la Sra.
Antonia Villalba Castro al cens municipal de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma
ANICOM. Els reunits aproven la proposta.
7.2.- Assumpte: Inscripció al Registre Municipal dels establiments minoristes
d’alimentació.
Elisabet Purroy Sisó, com a Enginyera Tècnica al servei de l’Ajuntament d’Almacelles,
fent referència a la sol·licitud i declaració responsable d’inici d’activitat per establiments
minoristes alimentaris, presentada amb registre d’entrada 1329/15 de data 30 d’abril de
2015 per el Sr Abdelhafid Lamrini i el Sr. Ahmed Kassou, per tal de tramitar la inscripció
al Registre sanitari municipal.
A la vista del Real Decret 191/2011, sobre Registre general d’empreses alimentaries i
aliments que regula les noves condicions d’inscripció de les indústries i establiments
alimentaris dins l’Estat espanyol.
A la vista de l’Ordenança reguladora del registre sanitari municipal dels establiments
minoristes d’alimentació d’Almacelles, aprovada en el ple de data 29 d’octubre de 2013 i
publicada en el BOP núm. 64 de data 2 d’Abril de 2014.
Informo:
Que segons el document “criteris registrals per als establiments minoristes d’alimentació
de Catalunya”, que el Consell d’Administració de l’Agencia de Salut Pública de
Catalunya, va aprovar el 20 de febrer de 2012. El codi de registre municipal que li
correspon a l’establiment dedicat a carnisseria titularitat del Sr. Abdelhafid Lamrini i el Sr.
Ahmed Kassou és el següent: 25019/010101/00008
Es l'informe que es deixa a la seva consideració
No obstant la Corporació amb millor criteri resoldrà el mes convenient.
Els reunits aproven la proposta.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
A proposta de la Regidora de Personal es dóna compte de la instància número d’entrada
3833/2015 presentada pel Sr. Francesc Milla Solé, en la que reclama a l’ajuntament el
rescabalament d’uns danys que es van produir en el seu vehicle al haver-se d’arrambar
en el carrer Major al creuar-se amb un altre vehicle i per aquest motiu va rascar amb un
banc de marbre que envaïa la via pública. Atès que segon l’informe de la policia
considera no estimable la petició, atès que el fet causant del sinistre no s’ha provat que
fos l’existència d’un obstacle en la via pública.
Atès que possiblement la circulació d’un camió fos la causa, de què quedes poc espai
per a circular el vehicle afectat.

Atès que la circulació esta limitada a la velocitat de 15km /hora , amb una amplada total
de circulació de 6 metres.
Per tot això, es considera que cal desestimar la petició de indemnització, atès que no
s’ha acreditat que els danys causats siguin deguts a l’envaïment de la calçada per part
d’un banc de granit.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan
que l’ha dictada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva recepció, o bé
directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat
de Lleida.

A la vista de la instància presentada per Creu roja amb registre d’entrada número
1416/2015, sol·licitant l’ús de la Sala Polivalent per l’activitat d’esplai, a proposta de la
regidora d’Esports, s’acorda per urgència la seva autorització.

Per urgència s’inclou a proposta de la Regidora de Cultura, la sessió de l’ús d’una sala
de Casa Clara tots els dissabtes des del mes de gener fins al mes de juny de les 16 a les
17.30h, per part de l’Associació d’Amics de la Sardana. Tot això a la vista de la instància
de 12 de gener de 2016 número d’entrada 85/2016.

Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.50 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

