54.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2015

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 20h 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 24 i 30 de novembre 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 3584/2015, presentada per la
Sra. Mª Carme Pont, com a presidenta de les L’ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE
CASA, en la què sol·liciten, amb motiu del Mercat de Nadal, el proper dia 13 de
desembre de 2015, poder posar una parada a la Plaça de la Vila. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3581/2015, presentada pel
Director de L’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten, amb motiu de col·laborar amb la
Marató de TV3 el 10 de desembre de 2015, suport de l’Ajuntament amb temes
d’infrastructura següent:

1. Poder muntar dues parades al mercat, una de venda i l’altra informativa sobre la
―Diabetis i obesitat‖.
2. Un punt de llum i equip de so als porxos de l’Ajuntament, per poder fer el Ball de
la Marató.
3. Tenir previst lloc suficient a la plaça, per fer l’esmentat ball. En aquests espai, es
muntarà una fira amb activitats mentre no es faci el ball.
4. Poder accedir al Parc d’Europa per a fer una cursa solidària de 12.30 a 14.30h.
La Junta de Govern acorda accedir a la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3594/2015, presentada per
L’AMPA Llar d’Infants Vensi, en el què sol·liciten, poder disposar d’una sala o aula de la
Llar d’Infants, per organitzar i desenvolupar unes classes d’anglès per els nens i nenes,
en dissabtes alterns, començant el dissabte 5 de desembre 2015 fins el 26 de març
2016, amb horari de 10 a 11h per a P1 i de 11 a 12h per a P2. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició, si bé, s’hauran d’ubicar les classes a Casa Clara per tal de
economitzar l’espai.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3660/2015, presentada pel Sr.
Alex Maza, en representació de DIVERMAZA S.L.U., en el què sol·licita, poder disposar
de la Sala Polivalent el dia 31 de desembre de 2015, per realitzar una festa de fi d’any,
amb Dj’s famosos reconeguts per la seva trajectòria a les discoteques mes famoses de
Ibiza. La Junta de Govern acorda estudiar-ho.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3602/2015, presentada per la
SRA. JUDIT URIACH DANIEL, en la què sol·licita, poder disposar de Casa Clara el
dimarts 29 de desembre de 2015 a les 19.30h, per fer la presentació de l’últim llibre de
la historiadora i professora de la Universitat de Mallorca Sra. Dolors Marin. La Junta de
Govern acorda autoritzar-ho.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3620/2015, presentada pel
GRUP DE BATUCADA ALMACELLES, en el què sol·liciten, poder disposar de la Sala
Polivalent per assajar els dimecres 23 i 30 de desembre i el divendres 8 de gener, de
21 a 23h. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició pels dies 23 de desembre de
2015 i 8 de gener de 2016. Atès que el dia 30 de desembre la sala no està disponible.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3669/2015, presentada pel
Director de L’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten, poder disposar de la Sala
Polivalent el dia 20 de maig de 2016, per celebrar la Festa de Lliurament d’Orles i
Premis de Treball de Recerca de les promocions de 2n de Batxillerat i 4t d’ESO, així
com una estrada amb una taula de presidència, connexions de megafonia, projeccions
d’audiovisuals i cadires pel públic assistent a l’acte. La Junta de Govern acorda
autoritzar-ho.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3670/2015, presentada per
SINIA PONENT S.L., en el què sol·liciten, com a propietaris d’una plaça de pàrking en
el immoble número 23 – 25, del carrer Prat de la Riba, dotat de llicència municipal per
l’accés de vehicles, que sovint esta condicionada l’entrada per l’aparcament d’altres
vehicles aparcats just al front de l’accés. Per tant suggereixen que es posi un senyal de

prohibició d’aparcament al costat dret pujant pel c/ Prat de la Riba fins el c/ Raval Alt.
La Junta de Govern acorda a proposta de l’alcaldia, que es senyalitzi la prohibició
d’aparcament sol·licitada.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3695/2015, presentada per
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA DONA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder
disposar de Casa Clara el dia 19 de desembre de les 16.30 a les 19h, per poder fer una
cantada per la sòcia i la torronada anual. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 107 / 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. 107 / 2015), instada per la Comunitat
de Propietaris de l’edifici del carrer de la Mercè, núm. 64 i del carrer Bassa Bona, núm.
63 per a instal·lar plaques d’aïllament a la paret mitjanera de l’edifici situat al carrer de
la Mercè, núm. 64 i al carrer Bassa Bona, núm. 63 d’aquest municipi d’Almacelles; per
un pressupost d’execució material que s’acompanya de: 1.780,82 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 30 de novembre 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 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. 96 / 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. 96 / 2015), instada pel Sr. Luis M. San
Martín Balado, per a la rehabilitació de la planta segona de l’edifici situat al carrer de la
Bassa del Pou, núm. 16 d’aquest municipi d’Almacelles, segons documentació tècnica
presentada i per un pressupost d’execució material que s’acompanya de: 12.530,00 €.

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 1 de desembre 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 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:
Les obres a executar no comporten la creació d’un nou habitatge. La finca
continuarà sent una única unitat.
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 majors – Exp. núm. 26 / 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 majors (exp. 26 / 2015), instada pels Srs. Ramon i
Josep Maria Pascual Mora, per a l’enderroc d’edifici situat al carrer Baró d’Esponellà,
núm. 6, cantonada amb carrer del Carme d’aquest municipi d’Almacelles, segons
projecte redactat per l’arquitecte n’Emili Arnó Bonet i visat pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya en data 16 de març de 2007 amb núm. de visat 2007500651 i modificat del
projecte redactat per l’arquitecte Emili Arnó Bonet i visat pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya en data 26 d’octubre de 2015 amb el mateix núm. de visat i amb un
pressupost d’execució material de 12.500,00 €.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 1 de desembre 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 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:
1- Condicionar la llicència al compliment dels següents punts:
-

Les runes que continguin fibrociment s’hauran de gestionar segons
instruccions del Decret 105/2008 Regulador de la producció i gestió
de residus de construcció.

-

-

Un cop finalitzades les obres, s’hauran de reparar tots els possibles
desperfectes causats en la via pública.
El solar s’haurà de deixar net, sense deixalles, restes de runa ni
escombraries, segons article 18 de l’Ordenança Municipal de Policia
i Bon Govern.
Previ a l’inici de l’enderroc, caldrà aportar el document acreditatiu
d’acceptació de residus per part d’un gestor autoritzat. Cal
l’autorització prèvia per part de l’abocador per la quantitat (m3) de
residus generats per l’obra. A aquest efecte us informem que no es
podran portar runes ni residus de la construcció a l’abocador
municipal, de manera que caldrà l’autorització d’un gestor de residus
degudament legalitzat i autoritzat. (Ho podeu sol·licitar a
www.grc.cat).

- Les parets mitgeres dels edificis veïns que quedin a la vista s’hauran de
deixar netes de restes d’obra i s’acabaran amb una de les següents
opcions:
- Arrebossat
- Projectat de poliuretà i pintat
- Envà pluvial.
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 30 de novembre de 2015, es
proposen els següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Vista la instància presentada per Montse Gené Castan en data 12-11-2015,
registre d’entrada numero 3427/15, en la que sol·licita els ajuts per estomatologia i
oftalmologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de
l’ajuntament d’Almacelles, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda
concedir-la per import de 110€ (20€ estomatologia + 90€ oftalmologia).
6.2.- Vista la instància presentada per Bartolomé Bravo Arjona en data 05-11-2015,
registre d’entrada numero 3358/15, en la que sol·licita l’ajut per estomatologia segons
acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista
la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 20€.
6.3.- Vista la instància presentada per Neus Casanovas Aldabó en data 20-10-2015,
registre d’entrada numero 3110/15, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia segons
acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista
la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 118,50€.

6.4.- Vista la instància presentada per Antonia Villalba Castro en data 18-11-2015,
registre d’entrada numero 3490/15, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia segons
acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista
la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 118,50€.
6.5.- Vista la instància presentada per Francisca Tomas Justribó en data 18-11-2015,
registre d’entrada numero 3492/15, 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 BMW X4 matrícula 8551-JJR, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi sol·licitat.
6.6.- Vista la instància presentada per Fco. Vicente martí Campos en data 19-11-2015,
registre d’entrada numero 3506/15, 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 Mercedes Banz GLE 350D matrícula 2736JKB, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi
sol·licitat.
6.7.- Per unanimitat s’aproven les despeses de quilometratge per desplaçaments de
l’alcaldia del període 01/10/2015 a 11/10/2015 per import de 424,65€.

VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Llicencia per la Tinença i Conducció de Gossos potencialment Perillosos
En relació amb l’expedient relatiu a la concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, emeto el següent informe-proposta de
resolució, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 7 de setembre de 2015, D. Ramon Llop Martí va presentar la
sol·licitud de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos, al considerar que es podria donar algun dels supòsits recollits en l’article 1
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i en l’Annex I del Reial Decret 287/2002, de 22 de
març, i per tant, ésser classificat com a gos potencialment perillós.
SEGON. Així mateix, es va sol·licitar informe dels Serveis Tècnics Municipals emès en
data 7 de setembre de 2015.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:

— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats
Potencialment Perillosos.
— L’article 3 i següents del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en
Matèria de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.
— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
— Els articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i l’Alcalde procedeix a la seva aprovació de conformitat amb allò
que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos, per a la tinença d’un gos que pertany a un encreuament de les races
American Standford i Pastor Alemà, amb codi de microxip 985154000131078 a D.
Ramon Llop Martí propietari d’aquest. Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc anys,
amb la finalitat de comprovar que l’interessat compleix els requisits que se li van exigir
per a la seva obtenció.
SEGON. La llicència perdrà la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir
qualsevol dels requisits enumerats al dors. Igualment el titular ha de comunicar
qualsevol variació de les dades que consten en la llicència en el termini de 15 dies a
comptar des de la data en què es produeixi, a l’òrgan competent del municipi al que
correspongui la seva expedició.
TERCER. En el dors de la llicència hi constaran totes les obligacions que han de
complir els titulars d’una llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos.
QUART. Donar trasllat de la inscripció en el Registre Municipal d’Animals
Potencialment Perillosos al Registre de la Comunitat Autònoma als efectes oportuns.
Els reunits aproven la proposta.

7.2.- Llicencia per la Tinença i Conducció de Gossos potencialment Perillosos
En relació amb l’expedient relatiu a la concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, emeto el següent informe-proposta de
resolució, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 7 de setembre de 2015, D. Ramon Llop Martí va presentar la
sol·licitud de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos, al considerar que es podria donar algun dels supòsits recollits en l’article 1
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i en l’Annex I del Reial Decret 287/2002, de 22 de
març, i per tant, ésser classificat com a gos potencialment perillós.
SEGON. Així mateix, es va sol·licitar informe dels Serveis Tècnics Municipals emès en
data 7 de setembre de 2015.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats
Potencialment Perillosos.
— L’article 3 i següents del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en
Matèria de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.
— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
— Els articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i l’Alcalde procedeix a la seva aprovació de conformitat amb allò
que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos, per a la tinença d’un gos que pertany a la raça DOG ARGENTI, amb codi de

microxip 982000161026772 a D. Ramon Llop Martí propietari d’aquest. Aquesta
llicència s’ha de renovar cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que l’interessat
compleix els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.
SEGON. La llicència perdrà la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir
qualsevol dels requisits enumerats al dors. Igualment el titular ha de comunicar
qualsevol variació de les dades que consten en la llicència en el termini de 15 dies a
comptar des de la data en què es produeixi, a l’òrgan competent del municipi al que
correspongui la seva expedició.
TERCER. En el dors de la llicència hi constaran totes les obligacions que han de
complir els titulars d’una llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos.
QUART. Donar trasllat de la inscripció en el Registre Municipal d’Animals
Potencialment Perillosos al Registre de la Comunitat Autònoma als efectes oportuns.
Els reunits aproven la proposta.

7.3.- Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat pel Sr. Francisco José Lorente Martínez, en data 22
d’octubre de 2015 amb registre d’entrada 3178/15, on sol·licita donar d’alta els 5
gossos de la seva propietat al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament
d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta els següents gossos propietat del Sr. Francisco José Lorente Martínez al
cens municipal de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM:
NOM
ESTRELLA
JUDIO
TXISÀ
LISTA
LAIKA

RAÇA
Podenc Andalús
Podenc Andalús
Podenc Andalús
Podenc Andalús
Podenc Andalús

XIP
941000013775428
941000014138684
941000017674923
941000012419658
941000013775459

Informar al propietari dels gossos que segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, quan aquests
animals no conviuen amb el propietari i es destinin a l’esport de la caça es considera
una gossera esportiva i s’han de registrar com a nucli zoològic. Els reunits aproven la
proposta.
7.4.- Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat pel Sr. Sergi Rius Ucles, en data 27 d’octubre de 2015
amb registre d’entrada 3220/15, on sol·licita donar d’alta els 7 gossos de la seva
propietat al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta els següents gossos propietat del Sr. Sergi Rius Ucles al cens municipal
de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM:
NOM
CUCA
ROKO
PANCHO
PITU
LOLA
GUCCI
BIMBA

RAÇA
Griffon cantabro
Pointer
Podenc ibicenc
Creuament de podenc
ibicenc
Podenc andalús
Griffon
Podenc andalús

XIP
941000016296713
981098104455517
981098104958390
981098104710350
981098104851110
981098106028569
981098104851404

Informar al propietari del gossos que segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, quan aquests
animals no conviuen amb el propietari i es destinin a l’esport de la caça es considera
una gossera esportiva i s’han de registrar com a nucli zoològic. Els reunits aproven la
proposta.
7.5.- Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat pel Sr. Javier Borderas Lucea, en data 16 de novembre
de 2015 amb registre d’entrada 3446/15, on sol·licita donar d’alta els 3 gossos de la
seva propietat al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.

Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta els següents gossos propietat del Sr. Javier Borderas Lucea al cens
municipal de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM:
NOM
RAÇA
NOA
Podenc andalús
SAM
Podenc portuguès
DANA
Epagneul breton
Els reunits aproven la proposta.

XIP
941000013775435
941000012032739
981098100950380

7.6.- Inscripció al Registre Municipal dels establiments minoristes d’alimentació.
A la vista del Real Decret 191/2011, sobre Registre general d’empreses alimentaries i
aliments que regula les noves condicions d’inscripció de les indústries i establiments
alimentaris dins l’Estat espanyol.
A la vista de l’Ordenança reguladora del registre sanitari municipal dels establiments
minoristes d’alimentació d’Almacelles, aprovada en el ple de data 29 d’octubre de 2013
i publicada en el BOP núm. 64 de data 2 d’Abril de 2014.
A la vista de la sol·licitud i declaració responsable d’inici d’activitat per establiments
minoristes alimentaris, presentada amb registre d’entrada 301/15 de data 30 de gener
de 2015 per l’empresa BUNSUPER SL, per tal de tramitar la inscripció al Registre
sanitari municipal.
A la vista de l’informe tècnic de data 2 de desembre de 2015.
PROPOSO:
Donar d’alta l’establiment dedicat a supermercat situat al carrer Canigó núm. 6
d’Almacelles, titularitat de l’empresa BUNSUPER S.L, al registre sanitari municipal dels
establiments minoristes d’Alimentació d’Almacelles, amb el número de registre
municipal següent: 25019/190300/00007.
Els reunits aproven la proposta.
7.7.- Inscripció al Registre Municipal dels establiments minoristes d’alimentació.

A la vista del Real Decret 191/2011, sobre Registre general d’empreses alimentaries i
aliments que regula les noves condicions d’inscripció de les indústries i establiments
alimentaris dins l’Estat espanyol.
A la vista de l’Ordenança reguladora del registre sanitari municipal dels establiments
minoristes d’alimentació d’Almacelles, aprovada en el ple de data 29 d’octubre de 2013
i publicada en el BOP núm. 64 de data 2 d’Abril de 2014.
A la vista de la sol·licitud i declaració responsable d’inici d’activitat per establiments
minoristes alimentaris, presentada amb registre d’entrada 2175/14 de data 24 de juliol
de 2014 per l’empresa PUJOL I CHAMBERT SL, per tal de tramitar la inscripció al
Registre sanitari municipal.
A la vista de l’informe tècnic de data 2 de desembre de 2015.
PROPOSO:
Donar d’alta l’establiment dedicat a pastisseria i cafeteria situat al carrer Major núm. 92
d’Almacelles, titularitat de l’empresa PUJOL I CHAMBERT S.L, al registre sanitari
municipal dels establiments minoristes d’Alimentació d’Almacelles, amb els números de
registre municipal següents:
- Per l’activitat de pastisseria: 25019/060302/00005
- Per l’activitat de cafeteria: 25019/110102/00006
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 urgència el Regidor de Festes, proposa l’aprovació de les bases que presenta
respecte a la 60a Desfilada de Carrosses i el 3r. Concurs de Comparses per la Festa
de l’Aigua de març de 2016. Els reunits aproven les esmentades bases que annexem
a l’acta, determinant que els premis de la base 3r. seran els següents:
1r Premi 500€
2n Premi 300€
3r. Premi 250€
A totes les carrosses participants se’ls abonarà la quantitat de 450€ si es tracta d’una
carrossa local i 250€ si es tracta una carrossa forania.
Pel que fa les comparses els premis es recullen en la base 5è i seran els següents:
1r. Premi 150€
2n Premi 100€
3r. Premi 75€
Els reunits aproven la proposta.

A proposta de la regidora Montse Noró , per urgència s’acorda modificar les Bases del
Concurs Films in Situ IV – 2015, aprovat per Junta de Govern de data 29 de setembre
de 2015, en els sentit, que el Tercer Premi queda fixat en el pagament de 50€ en lloc
d’un abonament pel cinema que constava en les bases. Atès que el cinema no es porta
a terme periòdicament com estava previst. Els reunits aproven la proposta.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.45 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

