05.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 DE FEBRER DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30h 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 26 de gener de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 163/16, presentada per la
COMUNITAT DE REGANTS D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, atesos els problemes
que es produeixen de manera periòdica pel que fa la col·lapse dels desguassos del
terme, en especial a la zona baixa que engloba una part important de la vila i zona bassa
d’en borràs, fet que comporta la inundació amb aigües de pluja de la vila i la suma dels
desguassos del reg al seu pas per la mateixa, és per això que agrairien que l’ajuntament
fes les gestions oportunes per donar solució a aquests problemes. La Junta de Govern
resta assabentada, acordant-se sol·licitar a la Diputació un ajut en concepte de
subvenció.
2.2.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 190/16, presentada
pel COL·LEGI CLAVER – RAIMAT, en el què ens fan arribar el seu agraïment, i el de la
Comunitat Educativa de Jesuïtes Lleida Col·legi Claver – Raimat, per la desinteressada
col·laboració de l’Ajuntament d’Almacelles al cedir un entarimat amb motiu de la
celebració de la tradicional Castanyada en el seu col·legi. La Junta de Govern resta
assabentada.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 142/2016, presentada per la Sra.
Immaculada Juanos, en representació de L’ASSOCIACIÓ “Lo Cau de la Figuera”, en el
què sol·liciten, poder fer ús de la tercera planta del Centre Cívic Casa Clara, el dia 14 de
febrer de 2016 a les 18.30h, per la projecció del documental “STOP i Rodando el
Cambio”. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho pel dia 21 de febrer de 2016.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 195/16, presentada per la SRA.
GEMMA BAÑERES FLOREJACHS, en la què sol·licita, que es netegin els carrers Sant
Quílez i De la Llitera i es retirin les males herbes, no de forma puntual si no de forma
rutinària , com qualsevol altra zona del poble, ja que des de que ha anat a viure al carrer,
solament s’ha fumigat les males herbes però mai s’han realitzat tasques de neteja. La
Junta de Govern acorda que encara que es tracta d’un carrer sense urbanitzar, la brigada
municipal realitzarà les funcions necessàries per a la neteja del vial.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 196/16, presentada per la SRA.
ELIA CALDERON MASCARILLA, en la què sol·licita, que es netegi la vorera de l’edifici
del carrer Sant Roc, 54, com qualsevol altre carrer, ja què està plena d’excrements de
coloms, donant molt mala imatge. La Junta de Govern acorda advertir que la comunitat
de propietaris haurà de fer les tasques de neteja dintre de la seva comunitat, malgrat
això, l’ajuntament farà les gestions necessàries per a mantenir net el carrer.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 210/16, presentada per UCSA, en
el què sol·liciten, per poder fer l’esdeveniment del Mercat de les Rebaixes el 13 de febrer
tot el dia i el 14 de febrer fins les 14h, el tancament i reserva del carrer Major, Plaça de la
Vila i Plaça del Casal, endolls, llums, tauler i cavallets, i publicitat. La Junta de Govern
acorda concedir el que es demana, excepte pel que fa els endolls i els llums per no estar
disponibles.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 216/16, presentada pel Sr. Jampier
Manga, del grup “ El Cielo New Look”, en el què sol·licita, per fer un recital de música
amb alguns grups diferents, poder disposar de la Sala Polivalent el dia 8 de maig. La
Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 217/16, presentada pel director de
L’INS CANIGÓ D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, pel nou projecte didàctic anomenat
“Almacelles i pobles de l’entorn; canvis al llarg del temps” amb els alumnes de 2n d’ESO,
poder consultar el nostre arxiu fotogràfic per a poder veure els canvis de la vila, consultar
l’hemeroteca de la revista “Lo Vilot” i poder rebre la revista “Lo Vilot” a l’Institut. La Junta
de Govern acorda autoritzar-ho.
V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Es dóna compte del següent decret d’alcaldia, a fi que el ratifiquin els reunits:
“DECRET 213/2015

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: Sol·licitud de llicència d’obres menors. Autorització d’ús privatiu de la
via pública en sòl urbà, avinguda dels esports. Exp. núm. 109/2015
Vist l’informe de Secretaria, de data 23 de desembre i vista la petició de llicencia d’obres
menors (exp. 109/2015), instada pel Sr. Daniel Luengo, com a representant de CLICK &
PADEL, SL., per al soterrament d’una línia de BT per a nou subministrament a CLICK &
PADEL, SL. situat a l’Avda. dels Esports, s/n d’aquest municipi d’Almacelles, segons
projecte redactat per l’enginyer en Marc Farré Forteza i visat pel Col·legi d’Enginyers
Industrials en data novembre de 2015, amb un pressupost de 4.099,69 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 14 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 conclusions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals de data 14 de desembre de 2015; i que són les següents:
-

La conversió de la xarxa aèria a subterrània es farà en la façana del pavelló municipal.
Aquest cablejat s’instal·larà i anirà protegit segons la vigent normativa de la companyia
subministradora.

-

En el tram de línia que queda soterrat per la vorera, la rasa es compactarà amb terres
adequades d’aportació en tongades de 30cm. Es reposarà el paviment de panot igual
que l’existent.

-

En el tram de línia que queda soterrat per la calçada, la rasa anirà per la calçada
paral·lela a la vorada de formigó. La rasa es compactarà amb terres adequades
d’aportació en tongades de 30cm. L’acabat superficial serà 10 cm de formigó fratassat,
creant una nova rigola de formigó.

-

En el creuament de l’Avinguda del Esports, els tubs aniran soterrats un mínim de 90 cm.
La rasa s’omplirà amb terres adequades d’aportació i es compactarà en tongades de 20
cm. L’acabat superficial serà un paviment bituminós de 7 cm de gruix igual que l’existent.

-

Els treballs de soterrament dels tubs que creuen l’Avinguda dels Esports s’hauran de fer
en dos fases, per tal de no afectar la circulació de vehicles.

-

Les rases es protegiran amb tanques d’obra. Les tanques situades en la calçada es
senyalitzaran amb llums.

Vist l’informe del Xavier Guerra, arquitecte superior de data 17 de desembre de 2015, i
atès que es fa constar que la instal·lació elèctrica ocuparà una part de la vorera del sòl
urbà de l’avinguda dels esports i una part del sector SUD 5.
Atès que no hi ha cap obstacle pel que fa a l’ocupació del sòl urbà consolidat podent-se
atorgar directament la llicencia d’ocupació sense cap més tràmit, RESOLC:
PRIMER.- Autoritzar la llicencia d’obres menors (exp. 109/2015), instada pel Sr. Daniel
Luengo, com a representant de CLICK & PADEL, SL., per Al soterrament d’una línia de
BT per a nou subministrament a CLICK & PADEL, SL. situat a l’Avda. dels Esports, s/n
d’aquest municipi d’Almacelles, segons projecte redactat per l’enginyer en Marc Farré
Forteza i visat del Col·legi d’Enginyers Industrials en data novembre de 2015, amb un
pressupost de 4.099,69 €. Aquesta autorització es limita a l’espai del sòl urbà
consolidat de l’avinguda dels esports.
Així mateix s’autoritza l’ocupació privativa del domini públic local de l’avinguda dels
esports en la part afectada del sòl urbà mitjançant el soterrament de la línia descrita al
projecte i amb els condicionants esmentats en l’informe tècnic anteriorment esmentat.
SEGON.- A la vista de l’informe del Xavier Guerra de data 17 de desembre de 2015 pel
que fa a l’àmbit del sector SUD – 5 afectat per la llicencia d’obres menors (exp.
109/2015), instada pel Sr. Daniel Luengo, com a representant de CLICK & PADEL, SL.,
per Al soterrament d’una línia de BT per a nou subministrament a CLICK & PADEL, SL.
situat a l’Avda. dels Esports, s/n d’aquest municipi d’Almacelles, segons projecte redactat
per l’enginyer en Marc Farré Forteza i visat del Col·legi d’Enginyers Industrials en data
novembre de 2015, amb un pressupost de 4.099,69 €.
Atès que segons l’informe esmentat els serveis territorials d’urbanisme ja van informar
favorablement el soterrament de la línia que es feia esment en el projecte de construcció
de les pistes de pàdel.
Atès que s’ha presentat document de data 16 de desembre de 2015 per part del Sr.
Josep Maria Ribalta Sentoll representat de click & pàdel, fent constar la seva voluntat de
fer cessar els usos de les pistes de pàdel i del soterrament de la línia tant bon punt ho
acordi l’administració, sense dret a percebre indemnitzacions.
RESOLC:
a) sotmetre a exposició pública pel termini de 20 dies l’expedient per a la tramitació d’obres
provisionals en sòl urbanitzable (SUD5) i per a l’atorgament d’autorització d’ús privatiu de
la futura via pública que ha estat objecte d’ocupació directa, a fi de que es puguin
presentar les al·legacions adients amb notificació expressa dels propietaris afectats.
b) Si durant el termini de l’exposició pública no es presenten al·legacions es podrà concedir
la llicencia d’obres i l’autorització privativa d’ús del subsòl de la via pública en l’àmbit del
SUD5.
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.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits ratifiquen el decret.
A la vista de la proposta d’intervenció de data 28 de gener de 2016, 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. 2249 fins a la Fra. núm. 2261 i de la Fra. núm. 2439 fins a la Fra. núm. 2448 per un
import total de 3.753,15 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. Les factures de la número 2262 fins a 2438 no
formen part de la relació i resten pendents d’aplicació.
6.2.- Vist l’informe tècnic redactat per la tècnica de l’ajuntament, Elisabet Purroy sobre la
inspecció periòdica dels ascensors dels edificis de publica concurrència i els tres
pressupostos presentats per les inspeccions periòdiques dels 5 ascensors dels edificis
municipals , la junta de govern aprova el presentat per TUV Rheinland per import de
536,5€ més IVA atès que és el més econòmic i que aquesta empresa és la que ha
efectuat les revisions els darrers anys.

VIII.- OCUPACIÓ DEL TRAM DE LIMITACIÓ D’APARCAMENT A 1 H AL C. SANT
JAUME:
Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 204/16, presentat per la
Policia Local, referent als resultats de l’estudi d’ocupació de vehicles del tram del carrer
de Sant Jaume, al què es va limitar l’aparcament durant una hora en horari comercial i
que va iniciar-se en període de prova el proppassat 21 de desembre. Segons es desprèn
d’aquest estudi, efectuat durant la setmana de l’11 al 15 de gener de 2016, es constata
que hi ha una mitjana d’ocupació del 43% i, per tant una disponibilitat de places
d’aparcament del 57%. Les puntes horàries amb major nombre de vehicles estacionats
anirien de les 6 a les 8 de la tarda i la franja amb més espai disponible aniria de les 10 a
les 11 del matí. La Junta de Govern resta assabentada.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Es dóna compte que, arran de la troballa del cos del Sr. Joan Altisent Valls el
proppassat dimarts 2 de febrer, desaparegut del Centre Assistencial de Sant Joan de
Déu des del 22 de desembre; l’Ajuntament vol expressar ben sentidament el condol a
la seva família, així com fer extensiu l’agraïment a tots aquells voluntaris, entitats i
institucions que han participat ben activament en les tasques de recerca durant tots
aquests dies.

Vista la instància de Mercedes Ferreira Prieto , amb registre d’entrada número
107/2016, titular d’una Xurreria – Creperia, s’acorda autoritzar-li l’ocupació de la via
pública al voltant de la Sala Polivalent el dia 14 de febrer de 2016, amb motiu del
Carnaval.

Vista la sol·licitud de la Junta Local AECC Almacelles , amb registre d’entrada
333/2016, demanat fer una conferència al centre cívic Casa Clara el proper dijous dia
4 de febrer. S’acorda autoritzar-ho.
Vista la sol·licitud de l’Ampa de l’IES Canigó, amb registre d’entrada 321/2016
sol·licitant la sala del Cau els divendres a la tarda a partir del mes de febrer fins al juny
de 15.45 a les 18.45h, amb motiu de les classes d’anglès extraescolars que impartirà
l’ampa, a través de l’acadèmia Mister English. Els reunits autoritzen l’ús de la sala.
Vista la instància presentada per l’Associació Cultural de la Dona , amb registre
d’entrada 332/2016, demanant fer ús de la Casa Clara el dia 8 de febrer de 2016, de
15.30 a 16.15h per fer una xerrada de Danone, els reunits autoritzen la petició.
Vista la instància presentada pel l’Associació per al Foment d’Activitats per al Poble ,
amb registre d’entrada 341/2016, sol·licitant subvenció municipal per les despeses de
l’ús de la sala Arca, amb motiu de la festa dels carnestoltes que es vol dur a terme el
dissabte 13 de febrer, els reunits acorden subvencionar l’activitat per l’import de 300
euros.
El Regidor de Festes per urgència proposa l’aprovació dels següents contractes i la
despesa corresponent que l’interventor informa favorablement:
- Abonar a LA CREMALLERA TEATRE SL, l’import de 800,00 euros més IVA per
l’actuació del dia 28 de febrer de 2016.
- Abonar a LA CREMALLERA TEATRE SL, l’import de 1.050,00 euros més IVA
per l’actuació del dia 26 de febrer de 2016.
- Abonar a CIA.+TUMÀCAT SCP, l’import de 770,00 euros més IVA, per
l’actuació del dia 14 de febrer de 2016.
Els reunits aproven la proposta.
Els reunits es donen per assabentats.
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

