45.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2015

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ 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 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 8 d’octubre de 2015. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- No hi ha assumptes a tractar.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2921/2015, presentada pel SR.
DANIEL ESTEVE GARCIA, en el què sol·licita, tenint concedit per l’ajuntament el dia
29 de setembre per fer una Xerrada de Nutrició, al Centre Cultural, poder canviar la
data de la Xerrada, pel proper dia 15 d’octubre a les 18.30h. La Junta de Govern
acorda accedir a la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2922/2015, presentada per
L’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten, poder fer ús de la Sala del Casal, durant el
matí del dia 11 de març de 2016 de les 10 fins les 15h aproximadament, per la
representació per part de la companyia Clever Pants de dues obres de teatre en anglès
dirigides a tots els alumnes de l’institut. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2923/2015, presentada per
L’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten, poder fer ús de la Sala Polivalent, equipada

amb 350 cadires i equip d’àudio, durant el matí del dia 22 de desembre de 2015 de les
9 fins les 13.30h, per organitzar un festival de Nadal amb la participació de tots els
alumnes de l’institut. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2968/2015, presentada per UNIÓ
DE BOTIGUERS D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, en motiu de la desfilada que
organitzen el proper dia 15 de novembre de 2015 a les 17.30h, poder disposar del
següent:
• Dos micròfons per l’equip de música gran
• Equip de música gran
• 12 tanques grogues
• 600 cadires
• Focus de llum per l’escenari
• Endolls vestidor i escenari
• 100 cartells de publicitat
• Publicitat a Radio Almacelles
• Projector per anuncis
• Treure pilones de la plaça
La Junta de Govern acorda autoritzar la petició, excepte pel que fa el projector per
anuncis, què no està disponible.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 77 / 2015
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. 77 / 2015), instada pel Sr. Juan
Ramon Prats Quer, en representació de la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat en
el carrer de la Diputació, núm. 29 d’aquest municipi, per a l’arranjament de la coberta
de l’edifici, amb camió grua; per un pressupost d’execució material de 1.150,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 5 d’octubre de 2015.
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
la taxa 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. 78 / 2015

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. 78 / 2015), instada pel Sr. Rosendo
Aldabó Palau, per a formigonar 30 m2 de la terrassa de l’habitatge, situat al carrer Dr.
Rubio Sans, núm. 3 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material que s’acompanya de 725,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 5 d’octubre de 2015.
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
la taxa 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.
5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 79 / 2015
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. 79 / 2015), instada pel Sr. Núria Simó
Joli, per a reparar les canals i pintar la façana de l’edifici, situat al carrer Trvsa. Sant
Isidre, núm. 10 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material
que s’acompanya de 655,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 5 d’octubre de 2015.
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
la taxa i de l’impost corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que
consten a l’informe dels serveis tècnics municipals 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 8 d’octubre de 2015, 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 2015 encapçalada per la Fra.
núm. 1736 fins a la Fra. núm. 1741 per un import total de 8.807,35 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.- Vist l’escrit rebut de l’OAGRTL el 29-09-2015, registre d’entrada numero
2879/2015, en què informa que el deutor 43717517Z ha sol·licitat el fraccionament en
48 terminis del deute reclamat en via executiva ,i sol·licita l’informe preceptiu de per
autoritzar aquest fraccionament al ser superior a 12 mesos, la Junta de govern acorda
informar-ho favorablement.
6.3.- Vista la instància presentada per Penyistes Almacelles 2015 en data 05-10-2015,
registre d’entrada numero 2951/15, en la que sol·licita una subvenció de 500€ per
l’organització i finançament d’una part de la Holi Party i de la festa major d’Almacelles
2015, la junta de govern acorda concedir-la.
6.4.- Vista la instància presentada per Xènia Álvarez en data 05-10-2015, registre
d’entrada numero 2942/15, en la que exposa que va ingressar per error al c/c de
l’ajuntament 30€ quan ho havia d’ingressar al c/c del col·legi , i sol·licita que se li retorni
aquesta quantitat per poder fer l’ingrés al compte del col·legi, la junta de govern acorda
la devolució sol·licitada.
6.5.- Vista la instància presentada per Iris Romeo Rojas en data 01-10-2015, registre
d’entrada numero 2925/15, en que sol·licita la devolució de la part proporcional que li
pertoca de l’IMVTM de l’exercici 2015 del vehicle matrícula 5347-CBN, per haver estat
donat de baixa definitiva a trànsit en data 09-07-2015, vista la documentació aportada
la junta de govern acorda concedir la devolució de 16,14€, import corresponent a 1
trimestre.
6.6.- Vista la instància presentada per Anna Maria Ñaco Parisi en data 06-10-2015,
registre d’entrada numero 2965/15, en que sol·licita la devolució de la part proporcional
que li pertoca de l’IMVTM de l’exercici 2015 del vehicle matrícula L-2892-AF, per haver
estat donat de baixa definitiva a trànsit en data 28-04-2015, vista la documentació
aportada la junta de govern acorda concedir la devolució de 68,15€, import
corresponent a 2 trimestres.
Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.

Per la Regidora d’Esports per urgència, dóna compte de la petició de 13 d’octubre de
2015 del Club Munigim’s en la què es demana poder fer ús del Pavelló polisportiu el dia
17 d’octubre de 2015, des de les 8 del vespre fins d’endemà a les 12 del migdia. Així
mateix, sol·licita l’ús de 60 cadires, taulers i cavallets. L’objecte de la petició, és la
celebració d’una Master-clas amb la col·laboració de la gimnasta internacional Natalia
Garcia. Els reunits acorden cedir l’ús del Pavelló.
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

