50.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’URBANISME EL DIA
19 DE NOVEMBRE DE 2015
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

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, Sr. José Antonio Conte Giral, Sr. Josep Maria Doblas
Mancera i el Sr. Carlos Nicolas Arfelis, assisteix també l’interventor que són
convidats per la Presidència, es procedeix a la celebració de la sessió
extraordinària de la Junta de Govern Local d’Urbanisme, en primera
convocatòria, en la sala de Juntes de la primera planta.

1.- Exposició del projecte d’arranjament de la Plaça Fortuny i el seu
entorn urbà d’Almacelles, aprovat per la junta de Govern de data 23
d’octubre de 2013, i exposat al públic pel termini d’un mes al BOP 201, de
31 d’octubre de 2013.
Per disposició de l’alcaldia l’arquitecte Josep Maria Burgués Solanes presenta
als reunits un primer estudi de la urbanització de la Plaça Fortuny, Plaça 2 de
Març, C/ de les Barraques, C/ Prat de la Riba , C/ Batlle Simó i C/ Major. Els
reunits es donen per assabentats.
2.- Reurbanització de l’eixample del S. XIX.
Aquests punt es deixa pendent, atès què per motius de malaltia no s’ha
personat l’arquitecte en Xavier Guerra.
3.- Conveni Incasòl i ampliació Sector 11.
Per part de l’arquitecte, en Xavier Portolés, s’exposa als reunits l’àmbit on es
pretén portar a terme el conveni amb l’INCASÒL, d’ampliació del Sector 11 del
Sòl Industrial, que permetria la ubicació de noves indústries, o l’ampliació de les
ja existents a la vila. A continuació, se centra en el detall dels instruments de
planejament que caldrà tramitar, de la forma d’estalviar costos en la instal·lació

dels serveis obligatoris i de les finques afectades dins l’àmbit. Després d’una
breu deliberació, els reunits informen favorablement la proposta que es
considera suficient per atendre les necessitats industrials actuals.
4.- Exposició memòria Plaça Sant Joan de Déu.
Finalment el Sr. Alcalde, presenta la memòria valorada de la urbanització de la
plaça que s’anomenarà Sant Joan de Déu situada entre els C/ Batlle Anastasi,
De les Garrigues i Doctor Despujol. El secretari fa constar que cal estudiar el
tema de la titularitat dels terrenys, fent constar el Sr. Alcalde, que ja existeix un
acord de la Comunitat de Propietaris dels Blocs de cessió d’ús dels terrenys.
Els reunits informen favorablement la proposta.

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

