07.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 DE FEBRER DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.40h 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 9 de febrer de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 46/2016, presentada per la Sra.
Luisa Quella Martínez, en la què sol·licitava que l’ajuntament fes les gestions
convenients, ja que es trobava amb problemes amb Aqualia.
Vista la comunicació amb registre d’entrada número 455/2016, presentada per Aqualia,
en resposta a la nostra notificació del dia 26 de gener de 2016, en relació a les
discrepàncies de la Sra. Luisa Quella Martínez.
Es proposa a la Junta de Govern , trametre la còpia a l’interessada.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 429/2016, presentada per la
Comunitat Propietaris C/ Melcior de Guardia, 32, en el què sol·liciten, que davant del bloc
d’aquesta comunitat, hi ha un accés adaptat “rampa” per poder pujar i baixar de la vorera
i accedir als pisos amb cadira de rodes, cotxet per a bebès, ect., i els vehicles no la
respecten, aparcant just davant i impedint l’accés a les persones que ho necessiten.
Donada aquesta situació, i que al bloc resideixen varies persones que necessiten fer ús
d’aquest accés adaptat, que l’Ajuntament prengui les mesures oportunes al respecte,
com per exemple pintar la rampa de color groc o senyalitzar-la d’alguna manera, per
evitar que els vehicles estacionin davant. La Junta de Govern acorda estudiar-ho.

3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 440/2016, presentada per L’AMPA
Escola Antònia Simó i Arnó, en la què sol·liciten, per fer la Cloenda de l’Activitat
Extraescolar de Teatre, poder disposar de la sala auditori del Casal, el dia 2 de juny de
2016 de les 16 a les 20h per assaig i representació. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 449/2016, presentada pel Sr.
Josep Maria Roset, president de L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA
D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, amb motiu de la Festa de L’Aigua, el XXXVI
Concurs de Colles de Sardanes dins el 41è Campionat de la Terra Ferma desenvolupat
per L’ACSTLL, sota el patrocini de l’ajuntament, concedir 3 trofeus per premiar l’esforç
d’aquelles colles que tant treballen per fer lluir amb tots els seus valors la Nostra Dansa
Nacional. La Junta de Govern acorda concedir-ho.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 452/2016, presentada per la SRA.
NAIMA BOUNOUT LGOUARIAI, en el què sol·licita, que es posi una placa on comença el
carrer Dels Dipòsits, per solucionar confusions de carrer. La Junta de Govern acorda
que informin els serveis tècnics.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 458/2016, presentada per La Unió
de Pagesos de Catalunya, en la què sol·liciten, poder disposar d’una sala per realitzar
una xerrada amb agricultors de la zona, el dilluns dia 22 de febrer de 2016 de les 19.30 a
les 22h. La Junta de Govern acorda autoritzar l’ús de l’auditori del Centre Cultural fins les
21.30h.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 473/2016, presentada per la
COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT JAUME 99 – 101 , en el què sol·liciten, per
anteposar el descans dels veïns, que el camió del DIA vingui a una hora correcta i
prudencial, entre les 8 fins les 21h, com per exemple van realitzar la setmana del 20 de
gener, única vegada que s’ha respectat fins el dia d’avui, on es respectaria el descans
sol·licitat, ja que descarrega a partir de les 23.30h en endavant, causant molèsties en el
soroll de plataformes, carros, càrrega i descàrrega. La Junta de Govern acorda
comunicar el contingut d’aquesta petició al Dia , a fi que presentin a l’ajuntament una
proposta que millori l’horari de descarrega per no causar molèsties als veïns.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 477/2016, presentada pel CLUB
MUNIGIM’S , en el què sol·liciten, per poder fer com cada any el Torneig d’Almacelles,
disposar del Pavelló el dissabte 16 i 17 d’abril per la tarda i poder posar el Bar a la
vorera. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 478/2016, presentada pel CLUB
MUNIGIM’S, poder disposar del Pavelló els dimecres de 15 a 17.15h, per preparar-se
l’entrenadora per competir a nivell VIII Copa Catalana. La Junta de Govern acorda
deixar-ho pendent d’estudi.
3.10.- Vista la instància amb registre d’entrada número 483/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA “Verge de Montserrat”, en el què sol·liciten,
poder disposar d’una sala pel proper dia 6 de març de 2016 de les 9.30 a les 14.30h, per

realitzar un taller d’alimentació complementaria per a nadons. La Junta de Govern acorda
autoritzar l’ús de Casa Clara.
V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres majors – Exp. núm. 25/2015
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 llicencia d’obres menors (exp. 25/2015), instada per la Comunitat de
Regants d’Almacelles, per a la reposició de 570 metres de canonada de fibrociment per
tubs de formigó de 900 mm de diàmetre al marge del camí del Mingo d’aquest terme
municipal d’Almacelles, segons estudi projecte redactat per l’Enginyer Agrònom en
Gustavo Carrillo Mahiques; per un pressupost d’execució material de 201.485,88 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 19 de gener de 2016.
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 llicència per a la realització de les obres i
autorització d’ús privatiu del domini públic local per creuar el Camí del Mingo, previ
pagament de l’impost corresponent. i condicionat al compliment de les objeccions que
consten a l’informe abans esmentat; i que són les següents:
PLANEJAMENT VIGENT AL QUAL ESTÀ SUBJECTE:
-

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el Text Refós en data
07 de juny de 2007 i publicat al DOGC en data 14 d’Agost de 2007 i les seves
modificacions.

-

Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures correctores a
disposar en les activitats ramaderes del terme municipal d’Almacelles.

-

Ordenança municipal dels camins veïnals del municipi d’Almacelles.

-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE LA PARCEL·LA
Classificació del sòl: No urbanitzable
Qualificació del sòl segons POUM: Agrícola

Atenent a l’article 47.4.d les instal·lacions i obres necessàries per a la infraestructura
hidràulica es consideren actuacions específiques que es poden emplaçar en sòl rústic.
Donat que es tracta de la substitució d’una canonada existent, sense variar el traçat ni
afectar noves propietats, no és necessari la tramitació de la llicència seguint l’article 48
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Condicionar específicament, a més de les condicions generals de llicència, l’inici de les
obres a la resolució de les següents prescripcions:
o Les runes que continguin fibrociment s’hauran de gestionar segons
instruccions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
o En els trams que la canonada creui el camí, aquesta es soterrarà a una
profunditat mínima de 60 cm i anirà protegida amb un tub passador de
polietilè reticulat i dau de formigó. Per sobre de la canonada es col·locarà
una cinta senyalitzadora.
o Un cop finalitzades les obres, s’hauran de reparar tots els possibles
desperfectes causats en la via pública. Les cunetes del camí es deixaran
netes i perfilades. La rasa, un cop omplerta i compactada amb terres, es
taparà amb el mateix paviment d’acabat que l’existent.
Previ a l’inici de les obres caldrà dipositar una fiança de 1.000 € per garantir la correcta
reposició del ferm i cunetes del camí.
Un cop finalitzades les obres, caldrà aportar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament un
plànol de l’estat final de la instal·lació, detallant i acotant amb coordenades el traçat de la
canonada, sobre tot pel que fa als creuaments del camí.
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. 11/2016
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 llicencia d’obres menors (exp. 11/2016), instada pel Sr. Pedro Minuesa
Navarro, per a reformar la cambra de bany de l’habitatge, segons pressupost detallat que

s’acompanya, situat al carrer Major, núm. 94, 4t 2a d’aquest municipi d’Almacelles; per
un pressupost d’execució material de: 1.232,78 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 10 de febrer de 2016.
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.
5.3.- Assumpte:
Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de la parcel·la 102 del polígon 2 d’aquest terme municipal
d’Almacelles.
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 presentada pel Sr. Eduard Molins Novell, amb registre d’entrada de
documents núm. 369/2016, per la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació
urbanística de la parcel·la 102 del polígon 2 d’aquest terme municipal d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 8 de febrer de 2016, per l’arquitecte tècnic al
servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, amb el contingut
literal següent:
INFORME
OBJECTE:
Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
FINCA INICIAL : PARCEL·LA 102 DEL POLIGON 2
FINCA I1: de superfície 31.682 m2
Finca discontinua dividida per l’autovia A-22.
Delimitació segons plànols.
Propietat del Sr. Jose Maria Arfelis Vidal
FINQUES RESULTANTS DESPRÉS DE LA SEGREGACIÓ
De la segregació de la finca I1 s’obtenen les parcel·les resultants següents:
FINCA R1: de superfície 13.046 m2 segons plànols

Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 102
FINCA R2: superfície 2.200 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 190
CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE LA PARCEL·LA
Tota la finca I1, té la classificació de sòl no urbanitzable.
OBJECTIUS DE LA SEGREGACIÓ
Dividir en dos porcions una finca rústica
Atenent els apartats anteriors la proposta de segregació presentada no compleix amb la
unitat mínima de cultiu però cal esmenar que segons la Llei 19/1995, en el seu article
25.b, autoritza segregacions d’extensió inferior a la unitat mínima de conreu quan les
finques resultants es destinin a construccions de caràcter agrari o industrial i quan es
produeix per causa d’expropiació forçosa, de conformitat amb el que disposa la Llei
d’expropiació Forçosa.
A més a més, la finca inicial ja ha quedat dividida físicament pels terrenys ocupats per
l’autovia i tenint en compte que una porció es situa en sòl urbanitzable i l’altra en sòl
rústic, es considera que no hi ha objeccions a oposar per la concessió de la llicència de
segregació
CONCLUSIÓ DE L’INFORME:
Considero favorable, que vist l’expedient presentat, es proposi a la junta de govern local
l’adopció dels següents acords:
1-Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística per a la
segregació de les finques descrites anteriorment.
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 11 de febrer 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. 2481 fins a la Fra. núm. 2503 per un import total de 7.918,35 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 Distribuidora Int. De Alimentación SA en data 1201-2016, registre d’entrada numero 88/16, en la que exposa que, comprovats els metres
de superfície del local a efectes del càlcul de la taxa d’escombraries, sol·licita la revisió
de la mateixa i, en el seu cas, sol·licita la devolució de la diferència corresponent, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda la revisió sol·licitada i la devolució de
115,39€.
6.3.- Vista la instància presentada per Multiagro Almacelles en data 02-02-2016, registre
d’entrada numero 346/16, en que sol·licita la baixa de les taxes d’escombraries per baixa
de l‘activitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda la baixa
sol·licitada.
6.4.- Vista la instància presentada per Jaume Carnicé en data 02-02-2016, registre
d’entrada numero 349/16, en que exposa que va començar a treballar a l’ajuntament el 110-2003 i que s’han complert 4 triennis dels quals tant sols n’ha sol·licitat 2, per la qual
cosa sol·licita que se li reconeguin, la junta de govern acorda concedir els triennis que li
pertoquin des de la data que s’hagin meritat.
6.5.- Vist l’informe tècnic redactat per la tècnica de l’ajuntament, Elisabet Purroy sobre la
inspecció de les instal·lacions de parallamps del CEIP Antonia Simó , la llar d’infants
municipal i la Residència d’avis, la junta de govern aprova el pressupost presentat per
Ingesco per import de 270€ més IVA.
6.6.- Vista la instància presentada per Gerard Barsala Ferrer en data 09-02-2016, registre
d’entrada numero 09/2016, en que aporta la documentació sol·licitada segons notificació
de data 26-1-2016, la Junta de govern acorda l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 7111-FJM, marca NISSAN, model X-TRAIL per tenir reconeguda una
discapacitat del 42%.
6.7.- Vista la instància presentada per Xènia Vigatà Zaragoza en data 10-02-2016,
registre d’entrada numero 475/16, 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€.
6.8.- Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Lleida de petició d’informació del deutor
X9490198F, la junta de govern acorda que intervenció en doni compliment.
6.9.- Vistes les bases amb els premis del XXIIè concurs de pintura ràpida Vila
d’Almacelles, s’informen favorablement.

VII.- INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORS DELEGATS:
7.1.- Es dóna compte del decret 24/2016, de data 1 de febrer de 2016, que es transcriu a
continuació:
“DECRET 24/2016

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:
Vist l’informe de secretaria de data 1 de febrer de 2016.
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 pel que fa a l’ocupació del sòl urbà consolidat es va atorgar directament la
llicencia d’obres menors i l’autorització d’ús privatiu de la via pública en sòl urbà,
avinguda dels esports amb el Decret 213/2015 de data 23 de desembre de 2015.
Atès el que disposa els articles 61 i següents del Decret 305/2006 de 18 de juliol sobre
l’ús provisional del sòl.
Pel que fa a l’ocupació del sòl urbanitzable delimitat (SUD 5), segons l’informe de
l’arquitecte abans esmentat, els serveis territorials d’urbanisme en la Comissió de data 27
de març de 2015 ja van informar favorablement el soterrament de la línia que es feia
esment en el projecte de construcció de les pistes de pàdel. I en data 4 de gener de 2016
s’ha sotmès l’expedient a exposició pública pel termini de 20 dies, en el qual no s’han
presentat al·legacions.
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.
A la vista de tot l’exposat per la part que queda per autoritzar, 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 complementa l’anterior de data 23 de
desembre de 2015 i s’atorga en l’àmbit que ocupa el sòl urbanitzable delimitat
(SUD-5).
SEGON.- Així mateix s’autoritza l’ocupació privativa d’ús del subsòl de la via pública en
l’àmbit del SUD5 mitjançant el soterrament de la línia descrita al projecte i amb els
condicionants esmentats en l’informe tècnic anteriorment esmentat.
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.
TERCER.- Aquest Decret caldrà que sigui ratificat per Junta de Govern.
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.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits ratifiquen el decret i acorden fixar un termini d’execució d’aquestes
obres d’un mes a partir de la notificació. S’imposarà una penalització de 20 euros
per dia en cas de retard, degut a l’ocupació de via pública destinada a l’ús dels
vianants.

7.2.- Prèviament informades per intervenció, es proposa per la Regidora de Cultura
l’aprovació de les següents bases:
“XXII Concurs de pintura
ràpida vila d’Almacelles
BASES
L’Ajuntament de la vila d’Almacelles, convoca el 22è Concurs de Pintura Ràpida Vila
d’Almacelles, en el què hi podran participar artistes professionals i afeccionats residents
arreu de l’Estat espanyol.
El concurs es regirà per les següents bases:
1a -El concurs es realitzarà el diumenge, 28 de febrer de 2016, amb motiu dels actes de
la Festa de l’Aigua d’Almacelles.
2a -Les mides i tècnica de les obres seran lliures.
3a- La inscripció i segellat s’iniciarà a les 8 del matí al vestíbul del Centre Cultural (C/
Major, 36), i s’haurà de lliurar l’obra abans de les 13 hores al mateix Centre Cultural
d’Almacelles, on restaran exposades a la sala d’exposicions d’aquest centre, des de les 4
fins a les 8 de la tarda del mateix diumenge, i fins el diumenge, 13 de març.
Un cop hagi conclòs l’exposició podran ser recollits per llurs legítims propietaris al mateix
Centre Cultural prèvia comprovació de la titularitat amb el resguard pertinent que es
facilitarà als concursants.
4a- El tema estarà relacionat amb la vila d’Almacelles i el seu entorn.
5a- El primer premi passarà a formar part del fons pictòric de l’Ajuntament d’Almacelles.
6a- S’obsequiarà a tots els pintors participants i acompanyants amb una mossada un cop
hagin conclòs el seu quadre i fins a l’entrega dels premis.
7a- A les 2 de la tarda, a l’Auditori del mateix Centre Cultural es donarà lectura i entrega
dels premis als guanyadors de la present edició.
8a- Qualsevol circumstància que sorgís, serà resolta per l’organització.
JURAT
Estarà format per reconeguts professionals del món de la pintura, disseny gràfic i
docència en el món de les arts plàstiques, que es donaran a conèixer oportunament.
PREMIS
Premi d’Honor
AJUNTAMENT D’ALMACELLES
500 Euros

1r. Premi
GESCASER SA
350 Euros
2n. Premi
CENTRE ASSISTENCIAL DE SANT JOAN DE DÉU
300 Euros
3r. Premi
FORMATGES ARTESANS DE PONENT
CAL QUITÈRIA
200 Euros
3r. Premi
FINQUES&LLARS
RAQUEL LALANA
100 Euros

NOTES INFORMATIVES
Les obres presentades restaran exposades durant el diumenge, 28 de febrer, des de les
4 fins a les 8 de la tarda, a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural d’Almacelles (C/
Major, 36) i fins el diumenge, 13 de març.
Si transcorregut el termini de 15 dies, a partir del dia del concurs, hi ha alguna obra que
no ha estat recollida pel seu autor, a banda que hagi estat premiada, passarà
directament a formar part del fons pictòric de l’Ajuntament d’Almacelles.
Les obres que no hagin estat guanyadores tindran la possibilitat de ser venudes a
posteriori, explicitant el preu inicial de venda que consideri adient l’autor. D’aquesta
manera, a partir del 13 de març, pot passar a recollir l’obra el particular que, presentant el
resguard de participació i titularitat, s’hagi fet propietari de l’obra en qüestió.
A fi de millorar l’organització de l’acte, és preceptiu fer una pre-inscripció telefònica al
Centre Cultural 973 74 23 45 (15 h - 21 h) per confirmar l’assistència i participació al
concurs. Data límit: dilluns 22 de febrer.
Notes: L’hora del segellat serà de les 8 a les 10 h.
Almacelles, febrer de 2016
Col·labora:
Plus Fresc
Assoc. de Mestresses de Casa “Verge de Montserrat” d’Almacelles
Associació d’Artistes de Ponent

Organitza:
Ajuntament d’Almacelles”
Els reunits aproven la bases.

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 cultura es sotmeten a la consideració dels reunits els
següents temes d’urgència:
S’aprova el pressupost de 1.072,00€ el circuit urgellenc sa, per la projecció i drets de la
pel·lícula” Palmeras en la Nieve”.

S’aprova el pressupost de 125,00€ de Musical Mollerussa sobre material per l’Escola de
Música.

Es dóna compte que per part Batucada Batzac representat per la Sra. Pepita Bañeres
Paris, amb registre d’entrada número 498/2016, es sol·licita poder assajar a la Sala
Polivalent el dia 21 de febrer de 15 a 17h, per preparar les coreografies amb motiu de la
desfilada de carrosses. Els reunits aproven la petició.

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

