19.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 28 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 19.45h 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 del també regidor, 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 19 d’abril de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1313/2016, presentada per la
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE SUCHS – LLEIDA , en el què ens
comuniquen, que la Junta Veïnal de l’EMD de Sucs en sessió feta el dia 4 d’abril de 2016
adoptà, entre altres, l’Aprovació a l’Adhesió de la Moció de Convergència i Unió
d’Almacelles per sol·licitar al Dep. de Salut l’ampliació del CAP de l’ABS d’Almacelles. La
Junta de Govern resta assabentada.
2.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1314/2016, presentada per la
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA RAIMAT, en el què ens comuniquen, que
la Junta Veïnal de l’EMD de Raimat en sessió feta el dia 30 de març de 2016 adoptà,
entre altres, l’Aprovació a l’Adhesió de la Moció de Convergència i Unió d’Almacelles per
sol·licitar al Dep. de Salut l’ampliació del CAP de l’ABS d’Almacelles. La Junta de Govern
resta assabentada.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1292/2016, presentada per
L’ESCOLA DE TENNIS D’ALMACELLES, en el què sol·licita, poder disposar de la Sala

Polivalent, el proper dia 28 de maig de 2016, per celebrar el encontre de Tennis Masculí,
entre el Club de Tennis Binefar i l’Escola de Tennis d’Almacelles. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1363/2016, presentada per
L’ESCOLA Antònia Simó Arnó, en el què sol·liciten, poder disposar de la sala d’actes del
Casal Cultural el dimarts, 26 d’abril de 2016, des de les 9 a les 11.30h, amb una taula per
a dues persones i un micròfon per al conferenciant. La Junta de Govern acorda autoritzar
la petició.
V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte:
Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de la parcel·la 59 del polígon 4 d’aquest terme 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 pel Sr. Jesus Aragües Guardiola i per la Sra. Begoña Castelló
Ortiz, amb registre d’entrada de documents núm. 1278/2016, per la declaració
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística de la parcel·la 59 de polígon 4
d’aquest terme municipal d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 19 d’abril 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.
FINQUES RESULTANTS DESPRÉS DE LA SEGREGACIÓ
De la segregació de la finca I1 s’obtenen les parcel·les resultants següents:
FINCA R1: de superfície 12.024 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 59
FINCA R2: superfície 8.049 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 321
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 la llicència sol·licitada, previ pagament de
la taxa corresponent als tràmits de l’expedient. Els reunits aproven la proposta.
5.2.- Assumpte:
Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de la parcel·la 101 del polígon 4 d’aquest terme 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 pel Sr. Ramon Canela Canal, amb registre d’entrada de
documents núm. 863/2016, per la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació
urbanística de la parcel·la 59 de polígon 4 d’aquest terme municipal d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 19 d’abril 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.
FINQUES RESULTANTS DESPRÉS DE LA SEGREGACIÓ
De la segregació de la finca I1 s’obtenen les parcel·les resultants següents:
FINCA R1: de superfície 36.625 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 293
FINCA R2: superfície 7.560m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 315
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 la llicència sol·licitada, previ pagament de
la taxa corresponent als tràmits de l’expedient. Els reunits aproven la proposta.

5.3.- Assumpte:
Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de la parcel·la 293 del polígon 4 d’aquest terme 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 pel Sr. Ramon Canela Canal, amb registre d’entrada de
documents núm. 862/2016, per la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació
urbanística de la parcel·la 293 de polígon 4 d’aquest terme municipal d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 19 d’abril 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.
FINQUES RESULTANTS DESPRÉS DE LA SEGREGACIÓ
De la segregació de la finca I1 s’obtenen les parcel·les resultants següents:
FINCA R1: de superfície 11.840 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 293
FINCA R2: superfície 2.411 m2 segons plànols
Delimitació segons plànols aportats.
Correspon a la parcel·la cadastral 315
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 la llicència sol·licitada, previ pagament de
la taxa corresponent als tràmits de l’expedient. Els reunits aproven la proposta.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 21 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. 636 fins a la Fra. núm. 731 per un import total de 52.323,55 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 Francisca Ramos Susaño en data 18-04-2016,
registre d’entrada numero 1319/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 5878-JFV, marca Dacia, model Duster per tenir
reconeguda una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada , la Junta de
govern acorda concedir-la.
6.3.- Vista la instància presentada per Bartolomé Bravo Arjona en data 14-03-2016,
registre d’entrada numero 854/16, en la que sol·licita l’ajut per estomatologia 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 50,00€.
6.4.- Vista la instància presentada per Lucinia Gracia Quirce, en nom de Pere Gracia
Quirce, en data 10-03-2016 registre d’entrada numero 824/2016 en la que exposa que se
li estan girant les taxes de la casa situada al carrer Estació nº 39 però que aquesta casa
es va transmetre a Furama Market SL el 26-09-2016 i, com a conseqüència de no haver
efectuat el canvi de nom li segueixen arribant les taxes referides per via executiva; i
sol·licita que s’efectuï el canvi de nom i se li retornin les quantitats cobrades des de la
data de la transmissió. Vista la documentació aportada, la junta de govern acorda el
canvi de nom i la devolució sol·licitada.

6.5.- Vista la instància presentada per Ramon Royo Cortadellas en data 21-01-2016,
registre d’entrada numero 276/16, en que sol·licita la devolució de la fiança aportada de
151,63€ aportada per concórrer en la subhasta , la junta acorda la seva devolució.

VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Es dóna compte del decret 63/2016, de data 18 d’abril de 2016, que es transcriu a
continuació per la seva ratificació:
“DECRET 63/2016
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
Atès que part de l’alcaldia s’ha acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar
l’obra de reparació i soteig de camins del terme, relacionats en l’informe tècnic, de data
15 d’abril de 2016, i amb subjecció a la memòria tècnica, de data 4 de març de 2016,
redactada per en Jordi Martin Rama, enginyer tècnic Agroforestal.
Atès que s’ha emès informe d’Intervenció, de data 18 d’abril de 2016, en què s’acredita
l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte, en el pressupost de 2016 ja aprovat.
Atès que la contractació és competència de l’alcaldia per no superar el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost cosa que va delegar en la junta de govern al constituir
l’ajuntament.
Atès que en
data 18 d’abril de 2016 s’ha emès
legislació aplicable i el procediment a seguir.

Informe de Secretaria sobre la

Examinada la documentació que s’acompanya i de conformitat amb allò que estableix la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es per això que RESOLC,
PRIMER: Contractar per procediment negociat sense publicitat, i per urgència les obres
relacionades en l’informe tècnic, de data 15 d’abril de 2016, que separa una part de les
contingudes en la Memòria tècnica per al soteig de camins municipals d’Almacelles, de
data març de 2016, redactada per en Jordi Martin Rama, enginyer tècnic Agroforestal,
que s’aprova en aquest acte, pel preu del contracta de 25.073’93 €. A aquest import
cal afegir un IVA de 5.265’53 €. L’adjudicació es farà amb el contractista seleccionat
després de demanar tres o mes ofertes.
El camins que cal reparar són solament els següents:
CAMI DE LA SAIRA

CAMID’ALGUAIRE
CAMI DE LA RASA
CAMI DELS PEDREGALS
CAMI DE VENTAFARINES
CAMI D’ESPLUS
CAMI D’ALTORRICO
CAMI DE SUCS
CAM I DEL MAS DE LLEO
CAMI DE SANT JOAN
SEGON: Aprovar la despesa corresponent en el moment de l’adjudicació de l’execució
de l’obra amb càrrec a l’aplicació adient del Pressupost vigent.
TERCER: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació i designant Director de l’obra en Jordi Martin Rama, enginyer tècnic
Agroforestal.
QUART: Designar la mesa de licitació que estarà integrada per membres que consten
en el plec de clàusules.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 18 d’abril de 2016
Els reunits ratifiquen el decret.

7.2.- Es dóna compte del següent Informe de secretaria de data 19 d’abril de 2016
En compliment de l’article 175 del ROF i de l’estudi de l’expedient formulo a continuació
la corresponent proposta d’acord per a la Junta de Govern per iniciar la contractació del
servei de socorrisme a les piscines municipals 2016:
Atesa la necessitat de procedir novament, com en anys anteriors a la contractació del
serveis de referència per tal de dotar als usuaris de les Piscines Municipals dels serveis
de socorrisme.
Vist l’expedient tramitat, el plec de prescripcions tècniques, el calendari del servei, el plec
de clàusules administratives redactat per Secretaria i l‘informe de intervenció, de data 11
d’abril de 2016, sobre consignació pressupostaria suficient.
Vist el que disposa el Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en el seu article 138, es
proposa al reunits el següent:

Primer: La contractació per procediment negociat sense publicitat del servei de
socorrisme de les Piscines Municipals i l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Segon: Sol·licitar que és demanin les ofertes a un mínim de tres possibles empresaris
interessats en el benentès de que al tractar-se d’un servei retribuït, d’acord amb la
normativa, totes les empreses o associacions hauran de facturar IVA.
Tercer: El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 9 de maig de 2016 a les
14 h.
Quart: Designar la mesa de licitació per aquesta contractació. La mesa serà presidida
pel Sr. Alcalde i assistida com a secretari per part de l'auxiliar administratiu, en Oscar
Lalana Foj.
Com a vocals actuaran:
Sr. Josep Gòdia Visa, en tant que Regidor d'Obres i Serveis.
Sra. Montse Noró Montraveta, en tant que Regidora d'Urbanisme.
Sr Lluis Bordes Capdevila, en tant que Interventor interí.
Na Lluissa Murgades Granero, en tant que regidora d’Hisenda.
Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, en tant que Secretari Acctal. (Vicesecretari).
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 la Regidora l’Ensenyament es presenta per urgència l’acta del 13è Concurs Literari
Josep Carner de data 20 d’abril de 2016, en el què es determinen els premis proposats i
s’acorda l’adquisició dels llibres corresponents a la Llibreria Maria per un import total de
191,85€. Els reunits aproven la proposta.
Per urgència la Regidora l’Ensenyament dóna compte de la instància de Maria Dolors
Casañe Roca en representació de L’Assembla Territorial Almacelles per la
Independència , en la que sol·licita l’ús de casa clara el dia 14 de maig de les 11 a les
13h. Els reunits acorden la urgència i acorden la cessió de l’ús sol·licitat.

Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.10 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

