17.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 19 D’ABRIL 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, 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 13 d’abril de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1166/2016 presentada per
L’ESCOLA ANTÒNIA SIMÓ ARNÓ, davant dels fets ocorreguts amb data 29 de març de
2016, consistents en el robatori a l’edifici del Tossal i amb la finalitat de recobrar el
normal funcionament d’aquest centre escolar, proposen la reparació de les instal·lacions
danyades pels fets esmentats. La Junta de Govern acorda comunicar al sol·licitant que ja
s’han posat en marxa les reparacions adients.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1169/2016, presentada pels
AMICS DE LA SARDANA D’ALMACELLES i A.V. MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, en el
què sol·liciten, per la celebració juntament amb la Parròquia d’Almacelles, de l’Aplec a
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Olivar i la celebració de la XXV Diada de Germanor, el
proper dia 1 de maig , l’adequació i neteja de l’entorn de l’ermita, així com també
disposar de taules i cadires per a 100 persones, cubells per recollir les deixalles i els
residus d’aquell dia i la Sala Polivalent en cas de mal temps. La Junta de Govern acorda
donar compliment a la seva petició.

3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1175/2016, presentada per les
MESTRESSES DE CASA “Verge de Montserrat”, en el què sol·liciten, amb motiu de la
festa de Sant Jordi, disposar d’un espai al c/ Major ( davant la Casa Parroquial), així com
dos taulers amb els respectius cavallets, per la venda de roses i flors. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició.
3.4.- Vista la instància amb registre d'entrada número 1178/2016, presentada per
AHMED KASSOU, en la què sol·licita autorització municipal per a instal·lar una
escomesa d’aigua potable per dotació d’aquest servei al C/ Batlle Simó, 2 baixos; previ
pagament de la taxa corresponent als drets de connexió a la xarxa municipal. La Junta
de Govern, vistos els antecedents, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació d’aquest
servei al C/ Batlle Simó, 2 d’Almacelles, previ pagament de la taxa corresponent que
ascendeix a 124,00 €.
SEGON: Que passi notificació d’aquest acord a l’empresa concessionària AQUÀLIA,
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. per a la seva posterior tramitació i gestió de la
petició.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l'interessat als efectes oportuns.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1180/2016, presentada pel SR.
JOSEP PASCUAL CARA, en el què sol·licita, per la Diada de Sant Jordi, poder posar una
parada de 2 metres per la presentació d’un llibre. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1190/2016, presentada per la
LLIBRERIA MARIA, en el què sol·licita, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, per la
venda de llibres, permís per instal·lar al c/ Major, 32 la parada habitual de llibres, 7
taulers per la parada i demana que no vinguin parades de llibres que no siguin de aquest
municipi. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1219/2016, presentada per la Sra.
Carme Torres, en representació del CLUB JUDO ALMACELLES, en el què sol·liciten, per
organitzar les Estades Esportives per a nens de 5 a 12 anys, disposar de mitja pista del
Pavelló Municipal del 27 de juny al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13h. La
Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1220/2016, presentada per la Sra.
Carme Torres, en representació del CLUB JUDO ALMACELLES, en el què sol·liciten, per
celebrar el Final de Curs el divendres 17 de juny de 2016 a la Plaça de la Vila a les 20h,
portar els tatamis que hi ha al Pavelló, 100 cadires i una taula, així com poder disposar
de la Sala Polivalent per fer el berenar a les 21h disposant de 5 taules i en cas de pluja
per fer l’exhibició. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1239/2016, presentada per
CARME FLORISTES, en el què sol·licita, pel proper 23 d’abril de 2016, Diada de Sant

Jordi, permís per instal·lar una parada al c/ Major, 2, poder disposar de 5 taulers per la
parada i demanar que no vinguin parades de plantes i flors que no siguin d’aquest
municipi. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.10.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1247/2016, presentada pel
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, en el què sol·liciten, arrel de l’aprovació d’una
moció sobre la reparació, condicionament i millora dels camins generals de la zona
regable del Canal d’Aragó i Catalunya, designem un representant del nostre ens per a la
formació de la comissió de seguiment que el Consell Comarcal del Segrià té voluntat
d’organitzar. La Junta de Govern acorda donar-se per assabentats.
3.11.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1251/2016, presentada per la Sra.
Maria Molins, en representació de L’ASSOCIACIÓ MESTRAL, en el què sol·liciten, un
espai per sortir al carrer la Diada de Sant Jordi i muntar una taula. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.
3.12.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1252/2016, presentada pel Sr.
Hodei Ábrego, en representació de L’ASSOCIACIÓ LO CAU DE LA FIGUERA, en el què
sol·liciten, poder disposar de l’espai del pati de Casa Clara per la realització d’una
xerrada sobre la planta de Spirulina i els seus beneficis, el dia 10 de juny de 2016, a les
20.30h. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.13.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1253/2016, presentada pel Sr.
Hodei Àbrego , en representació de L’ASSOCIACIÓ LO CAU DE LA FIGUERA, en el què
sol·liciten, poder disposar d’un espai a Casa Clara per la realització d’una xerrada sobre
estalvi energètic sota títol “Estalvi energètic. Saps el que gastes de llum i gas?, el dia 8
de maig de 2016, a les 18.30h. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.14.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1256/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA DONA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder
ficar una parada el dia 23 d’abril de 2016 Diada de Sant Jordi, al mateix lloc que l’any
passat. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.15.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1261/2016, presentada pel
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU, en el què sol·liciten, per la cloenda del
50 aniversari el proper 24 d’abril de 2016, poder disposar de l’entarimat, i 200 cadires,
per tal de poder realitzar la celebració Eucarística a l’exterior. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 34/2016
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. 34/2016), instada pel Sr. Jose Miguel
Pascual Tomàs, per a l’arranjament de rajoles de la façana de l’edifici en una superfície
de m2, situat al carrer Binefar, núm. 16 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de 45,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 13 d’abril 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 i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe emès pels serveis tècnics abans esmentat; i que són les
següents:
•

No es permès el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d’alçada.

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. 33/2016
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. 33/2016), instada per la Sra. Maria
Jesús Caudevilla Javierre, per a repassar i pintar la façana i portes del magatzem de
l’edifici, situat al carrer Major, núm. 85 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de 564,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 13 d’abril 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 i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe emès pels serveis tècnics abans esmentat; i que són les
següents:
• No es permès el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d’alçada.
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 14 d’abril 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. 551 fins a la Fra. núm. 635 per un import total de 47.103,02 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 Ainhoa Marquez Moreno en data 11-04-2016,
registre d’entrada numero 1231/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 7902-DVM, marca Chevrolet, model Kalos per tenir
reconeguda una discapacitat del 34%, vista la documentació aportada , la Junta de
govern acorda denegar-la per manca de la documentació que exigeix l’article 4.1.f de
l’ordenança fiscal vigent . En concret falta la declaració de la destinació del vehicle, així
com de les persones que es transporten en el vehicle per al qual es sol·licita l’exempció.
6.3.- Vista la instància presentada per Mari Carmen Bendicho Arfelis en data 11/04/2016,
registre d’entrada numero 1236/2016, en que exposa que li va ser concedida, en data 1503-2016 l’exempció en l’IMVTM a la seva motocicleta marca Puch model X-40 matrícula
C-4510-BFW, per tenir més de 25 anys d’antiguitat, i que havent-li arribat el càrrec
bancari per aquest impost, l’ha retornat, el que fica en coneixement de l’ajuntament
perquè no se li torni a emetre el rebut , vista la documentació aportada, la junta de
govern acorda donar trasllat a recaptació per evitar la duplicitat en el rebut.
6.4.- Vista la instància presentada per Teresa Vendrell Reales, com a presidenta de la
comunitat de propietaris de l’edifici situat al carrer Major núm. 13, en data 22-03-2016
registre d’entrada numero 992/2016 en la que exposa que havent finalitzat les obres a
l’edifici esmentat (exp. 92/2014), 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.
VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Es dóna compte del decret 60/2016, de data 12 d’abril de 2016, que es transcriu a
continuació, per la seva ratificació:
“DECRET 60/2016
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:
A la vista del pressupost número 382016 de data 31/03/2016, d’import 1.200 € més IVA,
de l’arquitecte Xavier Guerra López de prestació de serveis, com a honoraris tècnics

corresponents a la redacció de la documentació tècnica per a la construcció de
residència per a la gent gran d’Almacelles (fase V), adequació de les habitacions 210 a
218 (P. Segona)
Vist l’informe de l’interventor de data 8 d’abril de 2016, en relació a la consignació
suficient per atendre la despesa.
RESOLC
Primer: Contractar el servei, d’acord amb el pressupost 382016 de data 31/03/2016, per
import 1.200 € més IVA, amb l’arquitecte Xavier Guerra López, pels honoraris tècnics
corresponents a la redacció de la documentació tècnica per a l’adequació de les
habitacions 210 a 218 (P. Segona), incloses en el projecte de residencia per a gent gran i
adequació del centre de dia existent.
Segon: Ratificar aquest decret per Junta de Govern.
Tercer: Notificar aquest acord al Sr. Xavier Guerra i a intervenció.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 12 d’abril de 2016”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.
Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
La Regidora de Cultura inclou per urgència la petició de data 19 d’abril de 2016 de Maria
Jesús Martín Rodríguez, sol·licitant autorització per realitzar una actuació a la Plaça
Fortuny el dia 24 d’abril de 2016, de 12 a 14h, consistent en l’actuació d’un duet de
versions. 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

