20.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 DE MAIG 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

ViceSecretari:

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, Sr. José Antonio Conte Giral, i Mª Lluïsa Granero
Murgades, 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 i extraordinària d’urbanisme del 28 d’abril
de 2016. Pels reunits, s’acorda la seva aprovació.

II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vista la comunicació d’Aqualia de data 26 d’abril de 2016, amb registre d’entrada
número 1429/2016, en la què s’adjunta còpia d’una relació de cartes certificades
enviades a diferents abonats del servei d’aigua potable, informant-los del deute pendent i
de la propera suspensió del subministrament.
Vist el que disposa l’article 15.1, lletra A, del reglament del servei d’aigua, publicat en el
BOP número 140 de data 19 de novembre de 1994, que condiciona el tall del
subministrament al fet de que l’abonat no hagi satisfet l’import del rebut corresponent,
llevat que aquest hagués formulat alguna reclamació sobre el mateix, en quin cas, no se
li podrà privar del subministrament fins que hagués recaigut resolució final sobre la
reclamació formulada.
Atès que no es coneix l’existència de cap reclamació, es proposa:
Autoritzar el tall de subministrament sol·licitat, notificant aquest acord a Aqualia.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:

3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1373/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA DONA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten,
disposar de la Sala Polivalent els dimarts de les 21.15 a les 23h, del 26 d’abril al 28 de
juny de 2016, per assajar per la Fira de la Il·lustració. La Junta de Govern acorda accedir
a la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1389/2016, presentada per la Sra.
Judith Expósito Vendrell , en representació de L’AULA MUNICIPAL DE DANSA, en el
què sol·liciten, poder disposar del recinte on es fa dansa durant l’any, per poder oferir
unes Estades d’Estiu de dilluns a divendres de les 9 a les 13.30h, del 27 de juny al 29 de
juliol de 2016. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1399/2016, presentada pel Sr. Izan
Porte Enriquez, en representació del PUB ARCA, en el què sol·licita, pel proper dia 23 de
juny de 2016, Nit de Sant Joan, poder tallar el carrer Sant Jaume per tal de fer un sopar
al carrer i una festa aquella nit, així com un escenari de 8 x 4 i un de 2 x 2, 15 tanques
grogues, 7 cubells de brossa, 2 barbacoes, taules i cadires. La Junta de Govern acorda
deixar-ho pendent d’estudi.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1410/2016, presentada per la
COMUNITAT PROPIETARIS ALCALDE ANASTASI, 21, en la què sol·liciten una Sala
Municipal per fer una reunió el dia 6 de maig de 2016, a les 20.30 hores. La Junta
autoritza la petició cedint la Sala El Cau, C/ d’Albert Lleó, 4, i demana a la persona
sol·licitant que un cop finalitzada la reunió es tanquin els llums i es retornin les claus a
l’Ajuntament. (Policia Local 653 546 351)
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1438/2016, presentada per la Sra.
Pepita Bañeres, en representació de la BATUCADA BATZAC ALMACELLES, en la què
sol·liciten, poder disposar de la Sala Polivalent el dia 11 de juny de 2016 a partir de les
15h, així com taules i cadires per a 300 persones, per fer una trobada de batucades amb
rua pels carrers d’Almacelles i posterior sopar. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 36/2016
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. 36/2016), instada pel Sr. Juan Ramon
Pascal Iricibar, per a substitució de la porta d’accés de l’habitatge, repicat i arrebossat
del passadís, amb posterior aplacat de fusta i pintat de les mateixes, situat al carrer Baró
d’Esponellà, núm. 21 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de 1.026,49 €.

Atès l’informe favorable emès en data 15 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.
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.- Vista la instància presentada per la Sra. Nuria Girón Coronas i pel Sr. Alberto
Orozco Morera, amb registre d’entrada de documents núm. 1099/2016; actuant en
representació de la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, núm. 9 i 11 d’aquest municipi d’Almacelles; en la que demanen que pels
serveis tècnics municipals s’informi sobre la procedència de les filtracions d’aigua que
tenen a la paret del soterrani colindant amb el solar veí.
Vist l’ informe emès en data 27 d’abril de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest
Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, amb el contingut següent:
ANTECEDENTS
La Sra. Núria Giron Coronas i el Sr. Alberto Orozco Morera, amb nif 43742026M i
73198130D en representació d ela Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al carrer
Mossèn Cinto Verdaguer 9-11, sol·liciten que els Serveis Tècnics municipals emeti
informe sobre la procedència de les filtracions d’aigua que tenen a la paret del soterrani
colindant amb el solar veí.
INFORME
En data 26 d’abril es realitza una inspecció ocular i es comprova que al costat de l’edifici
hi ha un solar i una petita caseta de planta baixa.
Tant la xarxa general de clavegueram com la d’aigua potable estan en bon estat i per tant
es considera que no són els causants de les humitats.
Es possible, tal i com afirmen els sol·licitants, que les filtracions provinguin de les aigües
pluvials recollides en el solar veí.
En aquest cas, els sol·licitants hauran d’adreçar la seva reclamació al propietari/a
d’aquest solar, ja que no es competència municipal les reclamacions a conseqüència de
relacions veïnals.
PROPOSO a la Junta de Govern Local aprovar-lo, i que es notifiqui aquest acord als
interessats. Els reunits aproven la proposta.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 28 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. 732 fins a la Fra. núm. 777 per un import total de 32.233,73 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 Perforaciones Fernandez SCP en data
26/04/2016, registre d’entrada numero 1421/2016, en que sol·licita que se li apliqui
l’exempció en l’IMVTM al seu vehicle marca Nissan model Patrol matrícula L-4581-L, per
tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern
acorda concedir-la.
6.3.- Vist l’escrit presentat per Agroserveis d’Almacelles SCCL en data 21-04-2016,
registre d’entrada 1371/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula L-3224-AB per haver-lo
donat de baixa en data 13/04/2016, la junta de govern acorda la devolució de 40,79€
corresponent a dos trimestres.
6.4.- Vist l’escrit presentat per Campistó Barés SL en data 26-04-2016, registre d’entrada
1416/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica del vehicle matrícula B-1408-KG per haver-lo donat de baixa en data
20/01/2016, la junta de govern acorda la devolució de 171,71€ corresponent a tres
trimestres.
6.5.- Vist l’escrit presentat per Campistó Barés SL en data 26-04-2016, registre d’entrada
1415/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica del vehicle matrícula HU-7082-H per haver-lo donat de baixa en data
15/01/2016, la junta de govern acorda la devolució de 48,43€ corresponent a tres
trimestres.
6.6.- Vista la instància presentada per Antonia Roma Vilches en data 25-11-2015,
registre d’entrada numero 3556/15, en la que exposa que gaudeix d’exempció per
discapacitat en l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle Ford Fiesta matrícula
HU-6670-M i sol·licita que aquesta exempció li sigui aplicada al nou vehicle Audi A6
matrícula 0871-DNS, vist que amb la documentació aportada hi falta la resolució que
justifica el grau de discapacitat que dona dret a l’exempció sol·licitada, la junta de govern
acorda deixar-la pendent i reclamar la sol·licitant perquè l’aporti.
6.7.- Vista la instància presentada per Julio Primo Martos en data 20-04-2016, registre
d’entrada numero 1351/16, en la que exposa que gaudeix d’exempció per discapacitat en
l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle Opel Astra matrícula Z-1109-AV i
sol·licita que aquesta exempció li sigui aplicada al nou vehicle Dacia Sandero matrícula
0568-JNC, vist que amb la documentació aportada hi falta la resolució que justifica el

grau de discapacitat que dona dret a l’exempció sol·licitada, la junta de govern acorda
deixar-la pendent i reclamar la sol·licitant perquè l’aporti.
6.8.- Vista la instància presentada per Palau Ceramica de Almacellas SL en data 15-042016, registre d’entrada numero 1293/15, en que sol·licita la bonificació del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 7784-JDP, marca Toyota, model Prius per tenir un motor
de tecnologia híbrida vista la documentació aportada la junta de govern acorda concedirla durant els dos primers anys, tal com disposa l’ordenança fiscal vigent.
6.9.- Vista la instància presentada per Josep Ramon Arnó i Bendicho en data 20-042016, registre d’entrada numero 1360/16, en què exposa que l’1-05-2016 compleix 30
anys de serveis efectius a l’administració pública i sol·licita que se li reconegui el desè
trienni amb els drets econòmics inherents, la junta acorda concedir-lo a partir de la data
en què tingui efecte.
6.10.- Vista la instància presentada per Magí Justribó Abadal en data 21-04-2016,
registre d’entrada numero 1370/16, en què exposa que l’1-05-2016 compleix 30 anys de
serveis efectius a l’administració pública i sol·licita que se li reconegui el desè trienni amb
els drets econòmics inherents, la junta acorda concedir-lo a partir de la data en què tingui
efecte.
Per urgència s’inclou el següent punt:
VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Es dóna compte del decret 69/2016, de data 27 d’abril de 2016, que es transcriu a
continuació per la seva ratificació:
“DECRET 70/2016
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:
Atès que per Decret d’Alcaldia 63/2016, de data 18 d’abril de 2016, es va aprovar
l’expedient de contractació per procediment negociat, sense publicitat i per urgència les
obres relaciones en l’informe tècnic de data 15 d’abril de 2016, que separa una part de
les contingudes en la Memòria tècnica per al sorteig de camins municipals d’Almacelles,
de data març de 2016.
Atès que en la partida adient del pressupost de la Corporació de 2016, es preveu
consignació necessària per tal de portar a terme l’obra de referència, segons informe de
l’Interventor, de data 18 d’abril de 2016.
Atès que el pressupost d’execució per contracta no supera el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost de la Corporació, cosa que atorga competència a la Junta de Govern per
a la contractació, segons el que disposa 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.
El tipus de licitació és de 25.073,93 € amb un Impost sobre el Valor Afegit de 5.265,53 €.
Atès que està redactat per part de la Secretaria el Plec de Condicions Administratives
Particulars per a la contractació del servei.
Atès que amb data 28 d’abril de 2016, s'ha realitzat l’obertura dels sobres números A i B,
respectivament, de la licitació de referència per tal d’arribar a la proposta d’adjudicació a
l’oferta més avantatjosa.
Relació de proponents i ofertes presentades
EMPRESES

OFERTA ECONOMICA

GRUAS CONSTRUCTORA

22.566,54 € + IVA

COMPRAT 47, SL

24.321,71 € + IVA

AGROPLANA, SL

24.591,74 € + IVA

BENITO ARNO E HIJOS, SAU

20.939,24 € + IVA

A la vista de l’informe tècnic de data 28 d’abril de 2016, indicant que no hi ha cap baixa
temerària i que s’accepten totes les ofertes, essent la més avantatjosa la presentada per
BENITO ARNO E HIJOS, SAU.
A la vista de l’informe de data 28 d’abril de 2016 de l’Interventor, informant favorablement
l’oferta més avantatjosa la presentada per BENITO ARNO E HIJOS, SAU.
Atès doncs que totes les quatre proposicions presentades es consideren admeses i
vàlides, cal procedir a l’adjudicació a favor de l’oferta més econòmica, representada per
l’empresa BENITO ARNO E HIJOS, SAU.
Atès que cal demanar a l’adjudicatari la presentació dins de termini de la documentació
complementària juntament amb la garantia definitiva demanada, restant sense efecte
aquesta licitació en el cas de no fer-ho.
Atès l’article 151.4 i en 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 i la proposta de secretaria.
RESOLC:
PRIMER: Declarar que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa BENITO
ARNO E HIJOS, SAU i adjudicar definitivament el contracte de les obres de soteig
d’alguns camins municipals que esta relacionat a l’informe tècnic de data 15 d’abril de
2016 i a la Memòria tècnica per al soteig de camins municipals de març de 2016. I que es
compromet a realitzar l’obra per un import de 20.939,24 € amb un IVA de 4.397,24 €.

SEGON: L’Adjudicació del contracte a l’empresa esmentada, resta condicionada a la
presentació de la documentació requerida que es dins de termini.
Notificar aquest acord a l'adjudicatari i atorgar-li un termini de 10 dies hàbils per a la
presentació de la documentació complementaria requerida en el plec en les clàusules
sisena i onzena, es a dir:
A) Acreditació de la capacitat d’obrar
B) Acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica o professional.
C) L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i de
la seguretat social.
D) La presentació de la garantia definitiva del 3 % de l’adjudicació, tot advertint-lo que
en el cas de no fer-ho, en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint- se, en aquest cas, a requerir la presentació de la
mateixa documentació, al licitador següent, per l’ordre de classificació de les
ofertes.
Notificar-ho a la resta de candidats licitadors i publicar-lo en el perfil del contractant
d'Almacelles, a fi que es pugui presentar recurs de reposició o, en el seu cas contenciósadministratiu, en el termini d’un mes.
TERCER: Disposar la despesa a càrrec al finançament atribuït en el pressupost de 2016 i
acordar la devolució de la garantia provisional, en el cas de que n’hi hagués, als
candidats no adjudicats.
QUART: Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, davant de la junta de govern d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si opteu per interposar el recurs de reposició
potestatiu, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense
perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estiméssiu més convenient al
vostre dret.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 29 d’abril de 2016”
Els reunits ratifiquen el decret

Prèviament, informat favorablement per la Junta de Govern d’Urbanisme de data 28
d’abril de 2016, per urgència el Sr. Alcalde proposa, a la vista de l’informe favorable
d’intervenció, acceptar el pressupost de 31 de març de 2016, d’En Xavier Guerra,
arquitecte, per la modificació puntual i text refós del POUM, per import de 9.500,00€ més
IVA, establint un termini de 3 mesos per la seva redacció i entrega. Els reunits aproven la
proposta.

Prèviament informat favorablement per la Junta de Govern d’Urbanisme de data 28
d’abril de 2016, igualment s’aprova per urgència a proposta de l’alcaldia, l’aprovació del
pressupost de 27 d’abril de 2016 d’En Jordi Bosch, arquitecte, per import de 2.450,00€
més IVA, pels honoraris del Pla Especial Urbanístic de l’antic escorxador municipal, es
fixa un termini d’entrega d’1 mes i mig, amb les penalitzacions fixades en el real decret
legislatiu 3/2011 que recull la llei de contractes del sector públic. 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 part de la Regidora de Cultura, es proposa l’aprovació de una despesa de 200€, per
un taller i presentació del llibre anomenat “La nena que volia ser la Lluna” celebrat el dia
20 d’abril de 2016. Els reunits aproven la proposta.
La Regidora de Cultura dóna compte de la instància amb registre d’entrada número
1253/2016, de 12 d’abril de 2016, de Hodei Abrego Juanos, representant de l’associació
Lo Cau de la Figuera, què sol·licita utilitzar l’espai de Casa Clara per realitzar una
xerrada el dia 8 de maig de 2016 a les 18.30h. Els reunits autoritzen la petició.
La Regidora de Cultura dóna compte de la instància amb registre d’entrada número
1252/2016, de 12 d’abril de 2016 de Hodei Abrego Juanos, representant de l’Associació
Lo Cau de la Figuera, què sol·licita utilitzar l’espai de Casa Clara per realitzar una
xerrada el dia 10 de juny de 2016 a les 20.30h. Els reunits autoritzen 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,

VICESECRETARI,

