15.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 5 D’ABRIL DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

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.
Excusa la seva assistència la regidora Vanesa Olivart Rosicart

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
1.1.- L’acta corresponent a la sessió ordinària del 29 de març de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1041/2016, presentada pel GRUP
D’ALLETAMENT D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, per l’exposició de durant a terme
del 15 d’abril al 6 de maig de 2016 al Centre Cultural, la col·laboració per part de
l’ajuntament en la impressió de 4 o 5 pòsters en cartó planxa, ja que el recull fotogràfic
l’han imprès pel seu compte. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1044/2016, presentada per
L’AMPA LLAR D’INFANTS VENSI, en el què sol·liciten, que el Taller de música que es
realitza a la Llar d’Infants encara no ha finalitzar, per això, poder disposar de la sala el
dimecres 6 d’abril de 17.15 a 18h. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1049/2016, presentada pel
L’ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA, en la què sol·liciten, amb motiu de la festa de

la Mare de Déu de Montserrat, el proper dia 27 d’abril, que l’ajuntament subvencioni la
xocolatada com cada any. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1063/2016, presentada pel CLUB
ATLETISME ALMACELLES ATLÈTICA, en la què sol·liciten, amb motiu de la 17a
Caminada Popular i de la 16a Cursa dels Pedregals el proper 17 d’abril de 2016, poder
disposar de la sala del Cau, el dia 14 d’abril de 2016 a partir de les 20.30h, per tenir una
xerrada informativa amb tots el voluntaris. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1072/2016, presentada per CREU
ROJA ALMACELLES, en la què sol·liciten, en el marc de la Campanya de Captació de
socis/sòcies al carrer, autorització pel proper dijous 21 d’abril per a què hi pugui haver
dos persones realitzant captació de socis/sòcies als carrers d’Almacelles. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1073/2016, presentada per CREU
ROJA ALMACELLES, en la què sol·liciten, un espai al mercat setmanal el dia 7 d’abril de
2016 així com un taulell i dos cavallets, per tal de poder posar una taula informativa i
prendre la tensió arterial, ja que és el Dia Mundial de la Salut. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 29/2016
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 llicència d’obres menors (exp. 29/2016), instada per la Sra. Teresa
Reales Pampols, per a l’arranjament de la canal de la coberta de la façana principal de
l’habitatge, situat al carrer Sant Roc, núm. 16 baixos d’aquest municipi d’Almacelles; per
un pressupost d’execució material de 530,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 29 de març de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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 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. 27/2016
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 llicència d’obres menors (exp. 27/2016), instada per la Sra. Maria
Carmen Tomás Cemeli, per a tancament d’obertures amb fusteria d’alumini de l’edifici
situat al carrer de la Mercè, núm. 2 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de 542,28 €.
Atès els informes favorables emesos per la Tècnica de Patrimoni Històric, Arqueològic i
Museístic d’aquest Ajuntament d’Almacelles, i per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest
Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 22 i 26 de març 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
corresponent i de l’impost corresponents, i condicionada al compliment de les
conclusions que consten als informes tècnic abans esmentats; i que són els següents:
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 2011,
POUM (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
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1A Zona residencial en illa tancadaSubzona Casc Antic.
Segons article 59 del Pla Especial de la subzona nucli antic, en el que es regula el color
dels tancaments practicables, el color blanc no està inclòs dins la carta de colors. Donat
que es tracta d’un edifici de volum considerable, amb dos façanes que consten de planta
baixa i dos plantes pis, amb un total de 19 obertures en les façanes.
Donat que totes les obertures existents tenen fusteria d’alumini de color blanc i basantme en anteriors informes del Departament de Cultura en el que es mencionava que per

unificar i mantenir una uniformitat en el color dels tancaments, es permet en aquests
casos de instal·lar i/o substituir fusteries de color blanc.
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.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 31 de març 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 2016 encapçalada per la Fra.
núm. 426 fins a la Fra. núm. 522 per un import total de 74.207,56 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 Imma Molins Giribet en data 14/03/2016, registre
d’entrada número 857/2016, en que exposa que ha rebut una notificació de l’ajuntament
de Lleida en què li reclamen l’impost de vehicles de tracció mecànica dels anys 2012,
2013, 2014 i 2015 del vehicle de la seva propietat Volkswagen Polo matrícula 3954 BPK
per un import de 271,36€, quantitat que va abonar a l’ajuntament d’Almacelles , i que des
de novembre de 2015 ja no disposa d’aquest vehicle i sol·licita disposar d’un justificant de
pagament dels anys requerits. La junta de govern acorda que, prèvia comprovació,
intervenció emeti el justificant sol·licitat.
6.3.- Vista la instància presentada per Manuel A. Reñé Pampols en data 04-01-2016
registre d’entrada número 2/2016 en la que exposa que ha efectuat les obres de
rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Major núm. 9 (exp. 09/2015) i havent
finalitzat les dites obres, sol·licita la subvenció per la rehabilitació de façanes del centre
històric. Vista la documentació aportada i els informes dels serveis tècnics d’arqueologia
de data 21 de març de 2016, es proposa a la junta de govern concedir la subvenció de
500€. Els reunits aproven la proposta.
6.4.- Vista la instància presentada per Mercedes Agustín López en data 29-02-2016
registre d’entrada número 2/2015 en la que exposa que ha efectuat les obres a l’edifici de
la seva propietat situat al carrer Major núm. 12 (exp. 99/2015) i havent finalitzat les dites
obres, sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Vista la documentació aportada i els
informes dels serveis tècnics de data 15 de març de 2016, la junta de govern acorda la
devolució de la fiança sol·licitada.
6.5.- Vista la instància presentada per Pa i Pastisseria Marquès SL en data 22-03-2016,
registre d’entrada número 989/16, en la que sol·licita autorització per col·locar la terrassa

de Pastisseria Marquès amb 15 taules amb quatre cadires per taula, la temporada d’abril
fins el 30 de setembre, la junta de govern acorda autoritzar la petició, previ pagament de
la taxa corresponent.
6.6.- Vista la instància presentada per Cherki Salhi en data 22/03/2016, registre d’entrada
número 988/2016, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu vehicle
marca Volkswagen model 1.6TD matrícula HU-1188-J, per tenir més de 25 anys
d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la.
6.7.- Vista la instància presentada per Mª Carmen Pont, en representació de les
“Mestresses de casa” en data 24/03/2016, registre d’entrada numero 1048/2016, en que
sol·licita que amb motiu de la celebració de la “Festa de la sòcia”, l’ajuntament els hi
subvencioni l’actuació del grup Delmo per la cloenda de l’acte, la junta de govern acorda
autoritzar la petició.
6.8.- Vista la instància presentada per l’Associació Foment dibuix i pintura en data 18-032016, registre d’entrada numero 937/16, en la que sol·licita la subvenció del 50% del cost
del professor pel curs de pintura 2015/16, la junta de govern acorda concedir-la per un
import de 1.125€.

VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Vist l’expedient de resolució del contracte de subministrament de menjar a la Llar
d’Infants Vensi per part de l’empresa Comertel, iniciat per decret d’Alcaldia 7/2016, de 18
de gener de 2016.
Atès que per part de l’empresa s’han aplicat un seguit de mesures correctores.
Vist l’informe de la directora de la Llar d’Infants, de data 17 de març de 2016.
Proposo el següent acord:
PRIMER: Arxivar l’expedient de resolució de contracte iniciat per Decret d’Alcaldia
7/2016, de 18 de gener, per haver donat compliment a les prestacions correctament.
SEGON: Notificar a l’empresa aquest acord.
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.
Per urgència la Regidora de Cultura proposa l’aprovació del pressupost del Circuit
Urgellenc S.A., per la projecció de la pel·lícula el proper 17 d’abril per import de 785,95€
més IVA. Els reunits aproven la proposta.
El Sr. Alcalde per urgència proposa l’aprovació del model de contracte d’arrendament de
serveis amb l’entitat Protecció Integral Lleidatana SL (Seven Ponent) per la vigilància i

protecció de bens, establiments, llocs i esdeveniments públics, així com de les persones
que es puguin trobar els mateixos.
El preu hora fixat és de 19€ l’hora, que es facturarà en funció dels serveis prestats.
S’adjunta informe d’intervenció acreditant la consignació pressupostaria. Els reunits
aproven la contractació esmentada.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.15 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

