08.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 24 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 19h 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 16 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 499/2016, presentada pel Sr.
Francesc Torres Arnó, Portaveu Grup Municipal PSC- Almacelles, en el què sol·licita,
poder utilitzar el local del CAU, per fer unes reunions del PSC d’Almacelles de les 20 a
les 21.30h, els dies 22 de febrer, 21 de març, 18 d’abril, 23 de maig, 27 de juny i 25 de
juliol. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho sempre que no es necessiti la sala per a
temes urgents.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 514/2016, presentada per la Sra.
Mª Carme Pont, presidenta de L’ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA, en la què
sol·liciten, amb motiu de la celebració del “Dia de la Sòcia” el dia 22 de maig de 2016,
poder disposar de la Sala Polivalent , així com taules i cadires per a 200 persones.
Assabentades que el divendres dia 20 de maig hi ha un altra activitat , es comprometen a
fer la neteja de la sala el dissabte dia 21 de maig de 2016. La Junta de Govern acorda
autoritzar l’ús de la sala, amb la prevenció de que la trobaran netejada i solament caldrà
que desprès d’utilitzar-la procedeixin a la neteja dels residus principals.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 540/2016, presentada per A.R.C.A.
en el què sol·licita, per l’obra de teatre prevista per al dia 26 de febrer de 2016, i en

previsió que puguin faltar, se’ls faciliti 100 cadires per l’esmentat acte. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 541/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ MUNICIPAL LO CAU DE LA FIGUERA, en la què sol·liciten, per realitzar
una xerrada “Tingues cura de la Postura!”, el proper dia 6 de març de 2016 a les 18.30h,
poder disposar de la tercera planta del centre cívic Casa Clara. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.
V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 12/2016
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. 12/2016), instada pel Sr. Manuel
Casañé Roca, per a l’arranjament de la terrassa de l’habitatge situat a la Plaça de la Vila,
núm. 10 d’aquest municipi d’Almacelles, segons pressupost que s’acompanya; i per un
pressupost d’execució material de 904,00 €.
Atès els informes favorable emesos en data 17 de febrer de 2016, 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.
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, condicionada al compliment de les conclusions que consten als informes
tècnics abans esmentats; i que són els 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.
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.
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 i d’ús privatiu de via pública per a instal·lar
taules i cadires per a realitzar el servei de terrassa en el Bar Cafeteria, situat al
carrer Major, núm. 90 d’aquest municipi 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 per la Sra. Maria Pilar Chinchilla Lorente, amb registre
d’entrada de documents núm. 340/2016, en la que demana llicència per a instal·lar 8
taules i 32 cadires a la Rambla de la Generalitat, i 6 taules i 24 cadires en la vorera del
carrer Major, 90, davant el bar cafeteria Jaume I, per a realitzar el servei de terrassa en el
Bar Cafeteria situat al carrer Major, núm. 90 d’aquest municipi d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 17 de febrer de 2016, per l’arquitecte tècnic al
servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, amb el contingut
literal següent:
INFORMO:
PRIMER.- L’ocupació de la via pública per a la col·locació de 14 taules i 56 cadires es
realitzarà segons el plànol que s’adjunta, respectant els límits grafiats.
SEGON.- Caldrà mantenir lliure un pas aproximat d’1,50 metres longitudinalment al
costat dels palterres de gespa de la rambla.
TERCER.- Caldrà mantenir lliure el pas transversal a la Rambla donant continuïtat als
passos de vianants.

QUART.- Caldrà mantenir lliure un pas aproximat d’1,50 metres entre les dos fileres de
taules instal·lades a les voreres del carrer Major i Rambla Generalitat.
CINQUÈ.- En compliment de les ordenances fiscals aprovades en el BOP de la província
de Lleida núm. 178 de data 22 de desembre de 2012, us informem que l’horari de les
terrasses interiors i exteriors serà el següent:
-

De dilluns a dijous: de les 7 del mati fins a les 23 h
Divendres i dissabtes: de les 9 del mati fins a la 1 de la matinada
Diumenges i festius: de les 9 del mati fins a les 24h

En conclusió als fets que s’exposen, considero que no hi ha cap objecció per a concedir
el permís sol·licitat, condicionat a que l’ocupació total d’espai no superarà la del plànol
adjunt realitzat pels serveis tècnics i deixant sempre pas als vianants que puguin circular
pel carrer
S’adjunta plànols de les superfícies a ocupar.
Vist el que disposen els articles 58 i 59 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
aprovat per Decret 2361/1988 de 17 d’octubre, es proposa a la Junta de Govern Local,
que acordi concedir la llicència sol·licitada. Els reunits aproven la proposta.
A la vista de la proposta d’intervenció de data 18 de febrer de 2016, es proposen
els següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Vista la instància presentada per Eduardo Escuer Royo en data 11-02-2016, registre
d’entrada numero 484/2016 en què aporta la documentació requerida en relació a la seva
petició de data 12-01-2016, registre d’entrada numero 51/2016, en que sol·licitava
l’exempció del pagament de l’IMVTM del vehicle matrícula 9256-DLY, marca Renault,
model Kangoo per tenir reconeguda una discapacitat del 42%, vista la documentació
aportada , la Junta de govern acorda concedir-la.
6.2.- Vista la instància presentada per Laia Llopart Peinado en data 12-02-2016, registre
d’entrada numero 513/2016, en què aporta la documentació requerida en relació a la
seva petició de data 11-01-2016, registre d’entrada numero 51/2016, en que sol·licitava
l’exempció del pagament de l’IMVTM del vehicle matrícula 9801-CXC, marca Citroën,
model C-2 per tenir reconeguda una discapacitat del 43%, vista la documentació
aportada , la Junta de govern acorda concedir-la.
6.3.- Vista la instància presentada per Baltasar Arnó Vilaró en data 17/02/2016, registre
d’entrada numero 559/2016, en què aporta la documentació requerida en relació a la
seva petició de data 29-01-2016, registre d’entrada numero 293/16, en que sol·licitava
que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Ford model Escort
matrícula L-3911-6, per tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada,
la junta de govern acorda concedir-la.

6.4.- Vista el pressupost presentat per ICG de reparació del torn d’entrada a les piscines,
per un import de 301,29 € (IVA inclòs), la Junta de govern l’aprova.
6.5.- Vista la petició de H2O Socorristes en què sol·liciten la devolució de la fiança de
779,29€ dipositada pel contracte menor del servei de socorrisme aquàtic per les piscines
d’Almacelles que van prestar, la junta acorda la seva devolució.
A proposta de l’alcaldia per urgència es proposa:
6.6.- Tancat el padró de vehicles de tracció mecànica pels serveis de recaptació es
proposa la seva aprovació per un import de 439.171,20€ essent el termini de cobrament
del 01-04 -16 al 01-06-16. Els reunits aproven el padró de vehicles.
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 1.102,25€ el Circuit Urgellenc S.A., per la projecció i drets de
la pel·lícula” El RENACIDO”.
S’aprova el pressupost per import de 205,00€ més IVA ,per la projecció de la pel·lícula “
HOTEL TRANSILVANIA 2 “ que s’abonarà al Circuit Urgellenc S.A., a projectar el dia 2
de març de 2016.

Per urgència a proposta del Regidor de Festes ,s’inclou la contractació dels serveis de
seguretat amb l’empresa Proteccion Integral Lleidatana SL, segons contracte de data 22
de febrer de 2016, per la vigilància del dia 27 de febrer de 2016, al preu de 17,50€ hora.

A proposta de l’alcaldia s’acorda convocar la Junta de Seguretat a celebrar en els
propers dies, per tractar la situació actual del nostre terme municipal.

Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20 hores del dia indicat a
l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

