46.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 21 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 20.07h 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 i extraordinària econòmica del 15
d’octubre de 2015. Pels reunits, s’acorda la seva aprovació.

II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 3007/2015, presentada pel
DEPARTAMENT DE SALUT, en el què ens comuniquen, que el proper dia 29
d’octubre, la Unitat Mòbil de mamografies visitarà Almacelles, per fer mamografies de
cribratge dins del Programa de Detecció Precoç el Càncer de Mama del Servei Català
de la Salut. La Junta de Govern resta assabentada.
2.2.- Vist el document amb registre d’entrada número 3009/2015, presentat pel JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE LLEIDA, en el què ens comuniquen, que d’acord
amb el Recurs Abreujat 405/2015, presentat per Josep Miquel Martínez Diarte i d’acord
amb la resolució dictada en aquest jutjat en el recurs contenciós esmentat, s’ha
disposat adreçar-nos aquest ofici, en compliment del que disposa l’article 48 de la Llei
jurisdiccional, a fi que en el termini improrrogable de 20 dies, disposem la remissió de
l’expedient administratiu corresponent, del qual s’haurà de remetre l’original, o còpia
autenticada, complet, foliat i amb un índex. La Junta de Govern acorda es faci tramesa

de l’expedient i es designa al lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, per a la defensa de
l’Ajuntament.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 95/2015, presentada per la Sra.
Eva Quintana Montornes, en la què sol·licita, que es procedeixi a la revisió de totes les
fonts del poble per assegurar que totes estan degudament subjectades i se’ls retorni el
cost de l’abonament de les piscines. Atès, que el passat 14 de juliol de 2014, a les
11.45h, el seu fill Daniel Rovira Quintana, juntament amb altres companys i monitores
de l’acadèmia L’Estudi d’Almacelles SCP, van adreçar-se a la placeta del Tossal per tal
d’esmorzar i gaudir d’una estona d’esbarjo, i al anar a beure a la font, tot just recolzarse la bandeja superior va cedir, ja que no estava degudament subjectada al peu, i va
caure a sobre del dit polze del peu ocasionant-li una greu ferida, sent traslladat al CAP
d’Almacelles i derivat a Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Com a
conseqüència de l’accident, va sofrir una fractura de FG distal i ferida oberta del dit amb
pèrdua de la ungla, que li va impossibilitar caminar, banyar-se i participar de les
activitats esportives on estava inscrit, fins passat un mes quan va ser donat d’alta. Es
proposa acreditar per testimonis el fets produïts. El Sr. alcalde sotmet a debat la petició
i en consideració que no s’han presentat proves dels fets i atès el temps transcorregut
des de es van produir els fets, fins a la seva reclamació. Pels reunits s’acorda, denegar
la petició de devolució de l’abonament de les piscines.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3016/2015, presentada per
AMICS DE LA SARDANA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder disposar d’una
sala de Casa Clara, per poder assajar amb els nens de la colla de sardanes “Esclat de
Primavera”, els dissabtes de les 15.30 a les 17h. La Junta de Govern acorda autoritzarho.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3045/2015, presentada pel
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU, en el què sol·liciten, poder disposar
de la Sala Polivalent el dia 20 de novembre, per tal de preparar i decorar la Sala pel
Sopar Solidari que celebraran l’endemà, 21 de novembre. La Junta de Govern acorda
autoritzar-ho.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 76 / 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 llicència d’obres menors (exp. 76 / 2015), instada per la Sra. Josefa
Novell Enrech, per a canviar la banyera de la cambra de bany per un plat de dutxa a
l’habitatge situat al carrer Major, núm. 4, 1r; per un pressupost d’execució material de
340,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 7 d’octubre de 2015 i per la Tècnica
del Servei de Patrimoni Històric, Arqueològic i Museístic d’aquest ajuntament
d’Almacelles, na Montse Gené Castan.
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 als tràmits de l’expedient, i condicionat al compliment de les conclusions
que consten als informes dels serveis tècnics municipals abans esmentats; i que són
les següents:
OBJECTE:
CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA de l’habitatge situat al carrer de la Major,
núm. 4, 1ª segons pressupost de l’empresa Construcciones Izquierdo-Ojeda SCP amb
un import de 340,00 €
PLANEJAMENT VIGENT AL QUAL ESTÀ SUBJECTE:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el Text Refós en data 07
de juny de 2007 i publicat al DOGC en data 14 d’Agost de 2007.
Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1A) del municipi d’Almacelles.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1A Zona residencial en illa tancadaSubzona Casc Antic
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.
5.2.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 80 / 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. 80 / 2015), instada per APLICCA
IDENTITY SOLUTIONS, SL, en representació de AXA Seguros Generales de Seguros i
Preaseguros, SA., per la instal·lació rètol lluminós sobre estructura existent de lona
amb il·luminació de LEDS, en el local situat al carrer Major, núm. 53 d’aquest municipi
d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de 2.368,21 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza en data 13 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 d’usos i obres
provisionals, 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.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
A proposta de la Regidora de Cultura, es dóna compte de la instància amb registre
d’entrada número 3083/2015, presentada pel CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DE DÉU, en el què sol·licita, poder vendre els tiquets per al sopar solidari al Casal
d’Almacelles, els dies 27 i 29 d’octubre, 3,5,10 i 11 de novembre de 17.30 a 19.30h. La
venda de tiquets ho faria un grup del centre Ocupacional acompanyat d’un monitor/a
del centre. Els reunits autoritzen la petició.

A proposta de la Regidora de Cultura, es dóna compte de la instància amb registre
d’entrada número 3092/2015, presentada pel Director de L’INSTITUT CANIGÓ, en el
què sol·licita, autorització del muntatge d’una parada de venda de castanyes al Casal
del 26 al 31 d’octubre, destinada a la recaptació de fons pel viatge de final de curs. Els
reunits autoritzen la petició.

A proposta de la Regidora d’Ensenyament, es dóna compte de la instància amb registre
d’entrada número 3103/2015, presentada per la Directora de l’ESCOLA Antònia Simó
Arnò, en el què sol·licita permís per accedir a la Sala Polivalent el dia 22 de desembre
de 2015, de 9 a 13h i que es prepari l’escenari per poder distribuir l’alumnat de Coral de
l’escola en 3 nivells diferents. Els reunits autoritzen la petició.

A proposta de la Regidora d’Ensenyament, es dóna compte de la instància amb registre
d’entrada número 2923/2015, presentada per l’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten,
poder disposar de la Sala Polivalent el dia 22 de desembre de 2015, de les 9 a les
13.30h, equipat amb 350 cadires i l’equip d’àudio, per fer el festival de Nadal. Els
reunits acorden autoritzar l’ús del Pavelló Poliesportiu, atès que la Sala Polivalent està
ocupada.

Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.20 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

