48.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 DE NOVEMBRE 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.- El secretari fa constar, que en l’acta que ara s’aprova en el punt 6.2, que recull
una exempció de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica, s’ha rectificat
una errada i s’ha substituït el nom de Araceli Cortes Salas, pel nom correcte de Carlos
Moreno Martínez.
L’acta corresponent a la sessió ordinària del 27 d’octubre de 2015. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
No se’n presenta cap
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3199/2015, presentada per la
SRA. CARME SOLÀ CORTASA, en la què sol·licita, poder disposar de la sala del Cau ,
els divendres de les 17 a les 18.30h per assajar, ja que son un grup de dones que
canten els diumenges i en altres ocasions. Que fins ara feien l’assaig al Casal, però ara
aquest dia esta ocupat. La Junta de Govern acorda estudiar-ho.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3229/2015, presentada per
L’AMPA Llar d’Infants Vensi d’Almacelles, en el què sol·liciten, poder fer ús de la Sala

o aula de la Llar d’Infants, per fer un Cicle de Tallers “Créixer en Família“ adreçats a
pares i mares amb fills d’edat compresa entre 0 i 3 anys, el dies 10,17 i 24 de
novembre i 1,8 i 15 de desembre de 2015, de les 19 a les 21h. La Junta de Govern
acorda autoritzar-ho.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3235/2015, presentada per
CREU ROJA JOVENTUT ALMACELLES, en la què sol·liciten, pel dissabte 7 de
novembre se’ls deixi muntar una gimcana al Parc d’Europa, entre les 11 i les 13h i un
parell de taulells amb els seus respectius cavallets. Així com un espai, ja sigui dins el
mateix recinte o pels voltants, on el Grup de Joves de l’oficina torrarà i oferirà
castanyes a canvi d’un petit donatiu, que es destinarà als diferents projectes de
l’oficina. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho amb la prevenció de que caldrà que
es situïn en la zona que els indicarà l’ajuntament, a fi de que es pugui netejar fàcilment
la zona ocupada.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3241/2015, presentada per la
SRA. MONTSE TORRUELLA JUSTRIBO, en la què sol·licita, la retirada de l’arbre de
davant de la porta d’accés del vehicle de la seva vivenda, ja que durant la realització de
les obres de millora del carrer Avinguda Diputació, es van plantar diversos arbres a les
voreres, un del quals obstaculitza l’accés del vehicle a la vivenda, situada al número 15
de l’esmentat carrer. Dita porta d’accés no disposa de gual permanent degut a què és
innecessari, ja que la normativa municipal prohibeix l’aparcament a cinc metres de la
cantonada, i aquesta distancia cobreix el total de la longitud de la porta. La Junta de
Govern acorda comunicar-li, que per normativa cal que sol·liciti un gual si pretén l’accés
a la seva vivenda amb vehicle, fent reserva d’ús exclusiu del pas sobre la vorera.
Malgrat això, els reunits acorden que informin els serveis tècnics.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 86 / 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. 86 / 2015), instada pel Sr. Jordi Purroy
Altisent, per a pintar la façana de l’edifici situat al carrer de l’Estació, núm. 14, per la
part posterior que dóna al carrer de la Trvsa. de Sant Isidre núm. 29 d’aquest municipi
d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de 500,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 26 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-ho, previ pagament de la taxa

corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe abans esmentat; i que són les següents:
•

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

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 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. 87 / 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. 87 / 2015), instada pel Sr. Jordi Purroy
Altisent, per a canviar dos portes de fusta de la planta baixa, i pintar la façana de
l’edifici situat al carrer de Batlle Simó, núm. 17 d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de 1.670,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 26 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-ho, previ pagament de la taxa
corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe abans esmentat; i que són les següents:
•

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

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 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. 88 / 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. 88 / 2015), instada per la Sra. Minerva
Guasch Garcia, per a col·locar una porta enrotllable metàl·lica i tancaments de dos
finestres a l’immoble situat al carrer Major, núm. 21 d’aquest municipi d’Almacelles; per
un pressupost d’execució material de 3.118,63 €.
Vistos els informes favorables emesos per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest
Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza i per la Tècnica del Servei de
Patrimoni Històric, Arqueològic i Museístic d’aquest ajuntament d’Almacelles, na
Montse Gené Castan, en data 26 i 28 d’octubre de 2015 respectivament.
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 i de
l’impost corresponents, i condicionat al compliment de les conclusions que consten als
informes dels serveis tècnics municipals abans esmentats; i que són les següents:
INFORME
OBJECTE:
COL·LOCACIÓ D’UNA PORTA ENROTLLABLE METÀL·LICA COLOR BRONZE I
TANCAMENT DE DOS FINESTRES AMB FUSTERIA D’ALUMINI COLOR MARRÓ de
l’edifici situat al carrer de la Major, núm. 21 segons pressupost de l’empresa Marc
Justo Pane per un import de 3.118,63 €.
La reixa metàl·lica serà de color bronze, amb caixó interior superior desmuntable amb
xapa lacada color bronze i quedarà totalment integrada en el forat arquitectònica.
Les fusteries de les finestres seran d’alumini d’un full practicable , amb calaix de
persiana compacte. Tot el conjunt de la fusteria serà de color marró fosc.
NORMATIVA APLICABLE I LEGISLACIÓ VIGENT
L’immoble esmentat es troba en el Centre Històric declarat BCIN l’any 2009
Les obres sol·licitades estan subjectes a normativa
Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi d’Almacelles (illes de la
il·lustració), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en
data 7 de juny de 2007 i publicat el 14 d’abril de 2011POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida el 14 d’agost de 2007.

Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, provat
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.
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 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.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 29 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. 1779 fins a la Fra. núm. 1811 per un import total de 53.007,64 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 Jordi Plana Colom en data 22-10-2015, registre
d’entrada numero 3176/15, en que sol·licita la devolució de la part proporcional que li
pertoca de l’IMVTM de l’exercici 2015 del vehicle matrícula 9487-BDH, per haver estat
donat de baixa definitiva a trànsit en data 04-09-2015, vista la documentació aportada
la junta de govern acorda concedir la devolució de 34,07€, import corresponent a 1
trimestre.
6.3.- Vista la instància presentada per Juan Arfelis Simó en data 20-10-2015, registre
d’entrada numero 3118/15, en que sol·licita la devolució de la part proporcional que li
pertoca de l’IMVTM de l’exercici 2015 del vehicle matrícula 6838-BFH, per haver estat
donat de baixa definitiva a trànsit en data 31-07-2015, vista la documentació aportada
la junta de govern acorda concedir la devolució de 20,40€, import corresponent a 1
trimestre.
6.4.- Vista la instància presentada per Angel Larramona pera en data 23-10-2015,
registre d’entrada numero 3189/15, en la que sol·licita la baixa per cessament de

l’activitat del local comercial del c/Carme 42, baixos, per cessament en l’activitat, vista
la documentació aportada, la junta acorda la baixa sol·licitada.
6.5.- Vista la instància presentada per Anna Ojeda Sala en data 21-10-2015, registre
d’entrada numero 3140/15, en la que exposa que gaudeix d’exempció per discapacitat
en l’impost de vehicles de tracció mecànica i sol·licita que aquesta exempció li sigui
aplicada al nou vehicle Renault Gran Scenic matrícula 2957-FJH, vista la documentació
aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi sol·licitat.
6.6.- Vista la instància presentada per M. Lourdes Bria Montornès en data 21-10-2015,
registre d’entrada numero 3135/15, en la que exposa que gaudeix d’exempció per
discapacitat en l’impost de vehicles de tracció mecànica i sol·licita que aquesta
exempció li sigui aplicada al nou vehicle Volvo XC60 matrícula 0199-JHG, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi sol·licitat.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Per la regidora de Cultura per urgència es proposa, aprovar un pressupost de 448,55€
IVA inclòs per abonar al Circuit Urgellenc, pels drets d’exhibició de la pel·lícula “Segon
Origen”, a projectar en el cinema del Casal. Els reunits aproven la despesa amb
l’informe favorable de l’interventor.
Per la regidora de Cultura per urgència, dóna compte als reunits del tríptic de les
actuacions a portar a terme per la seva regidoria fins a les festes de Nadal. Els reunits
aproven la proposta d’actuació.
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

