55.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 14 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 15h 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 9 de desembre 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 3698/2015, presentada per
CREU ROJA ALMACELLES, en el què sol·liciten, que el dijous 24 de desembre se’ls
deixi muntar una parada dins la Sala Polivalent, per a oferir xocolata desfeta a les
17.30h a canvi d’un donatiu, per tal de captar fons per a la Campanya de Joguines. La
Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3700/2015, presentada pel
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU, en el què sol·liciten, poder disposar el
proper 24 d’abril del 2016, la Carpa que la Diputació de Lleida, cedeix de forma gratuïta
a les entitats, donat que no disposen de cap lloc tant gran al centre, on poder acollir a
les persones que vinguin a la cloenda. Així també, que l’ajuntament col·labori en el

pagament de les taxes de transport i muntatge de la Carpa amb el Centre Assistencial.
La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3719/2015, presentada pel SR.
HODEI ABREGO JUANOS, en representació de sis estudiants del Grau en Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica, que actualment estan cursant una assignatura que
se’ls demana que realitzin un projecte final i han pensat realitzar una auditoria
energètica d’un edifici públic del municipi, pel què sol·liciten, els plànols d’algun edifici
públic, per tal de poder-ne realitzar l’auditoria. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 99/2015
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. 99/2015), instada per la Sra. Mercedes
Agustín López, per a l’arranjament de la coberta i neteja de la canal amb muntatge de
bastida, a l’edifici situat al carrer Major núm. 12 d’aquest municipi d’Almacelles, segons
projecte redactat per l’arquitecte tècnic n’Andreu Vicente Menéndez de data 23 de
novembre de 2015; amb un pressupost d’execució material de: 5.735,00 €.
Atès 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, Arqueòlogic i Museístic d’aquest ajuntament d’Almacelles, na
Montse Gené en data 2 i 4 de desembre 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 abans esmentats; i que són les següents:
INFORME
OBJECTE:
ARRANJAMENT DE LA COBERTA I NETEJA DE LA CANAL AMB MUNTATGE DE
BASTIDA segons projecte redactat per l’arquitecte tècnic Andreu Vicente Menéndez de
data 23 de novembre de 2015
Pressupost d’Execució material: 5.735,00 €.
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.
Condicionar específicament, a més de les condicions generals de llicència:
1- En el cas que s’utilitzin contenidors. Aquest haurà de ser de petites dimensions i es
situarà entre la zona de vianants i el carril de circulació, de forma que es permeti el pas
tant dels vianants com dels vehicles.. Estarà senyalitzat i protegit amb tanques d’obra.
El contenidor serà de carrega vertical i no d’arrastre, per evitar danys al paviment de la
via pública.
2- Les bastides a nivell de planta baixa permetran el pas de vianants per sota, per tant
tindran una alçada mínima de 2,10 m. i una amplada mínima de 90 cm. No es
recolzaran directament sobre el paviment i aniran protegides amb una xarxa tipus
mosquitera per evitar la caiguda de material a la via pública.
3- No es permet cap mena d’actuació en l’estructura de la coberta, si durant l’execució
de les obres es decideix que cal reforçar i/o substituir alguna biga, caldrà prèviament
sol·licitar la corresponent llicència d’obres, acompanyant la sol·licitud per un Projecte
signat per tècnic competent.
4- 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.
A la vista de la proposta d’intervenció de data 10 de desembre 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. 1931 fins a la Fra. núm. 2023 per un import total de 91.846,92 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 Callizo Alguero en data 04-12-2015,
registre d’entrada numero 3701/15, en la que sol·licita la baixa de les taxes de
clavegueram i escombraries per cessament de l’activitat del local comercial del c/Sant
Jaume 112, per cessament en l’activitat, vista la documentació aportada, la junta
acorda la baixa sol·licitada.
6.3.- Vista la instància presentada per Luis Moran Moran en data 12-11-2015, registre
d’entrada numero 3424/15, en què exposa que el passat 10-08-2015 es va complir el
quart trienni laboral i sol·licita que se li reconegui el trienni que li correspon, la junta
acorda concedir-lo des de la data en què va tenir efecte.
6.4.- Vista la instància presentada per Antonio Fauria Romero en data 01-12-2015,
registre d’entrada numero 3646/15, 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 130€.
6.5.- Vista la instància presentada per M. Isabel Gracia Sancho en data 09-11-2015,
registre d’entrada numero 3381/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 0396-FCH, marca Kia, model Cerato per tenir
reconeguda una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada la junta de
govern acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.6.- Vista la instància presentada per Marcos Expósito Albejano en data 10-11-2015,
registre d’entrada numero 3379/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 4199-DNP, marca Hyundai, model Tucson per tenir
reconeguda una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada la junta de
govern acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.7.- Vista la instància presentada per Francisco Pueyo Sorinas en data 01-12-2015,
registre d’entrada numero 3631/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula L-7243-AH, marca Peugeot, model 306 per tenir
reconeguda una discapacitat del 84%, vista la documentació aportada la junta de
govern acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.8.- Vista la instància presentada per Jovita Sorribas Fontova en data 04-12-2015,
registre d’entrada numero 3699/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 4456-BPD, marca Volkswagen, model Polo per tenir
reconeguda una discapacitat del 36%, vista la documentació aportada la junta de
govern acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.

6.9.- Vista la instància presentada per Jaime Aiguadé Valentines en data 27-11-2015,
registre d’entrada numero 3601/15, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries amb motiu de jubilació, vista la documentació aportada, la junta de
govern acorda concedir-la.
6.10.- Vista la instància presentada per Jose Manuel Pérez Chic en data 25-11-2015,
registre d’entrada numero 3552/15, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries, amb motiu de jubilació, vista la documentació aportada, la junta de
govern acorda concedir-la.
6.11.- Vista la instància presentada per Francisco Aguilà Esteve en data 11-11-2015,
registre d’entrada numero 3418/15, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries, amb motiu de jubilació, vista la documentació aportada, la junta de
govern acorda concedir-la.
6.12.- Vista la instància presentada per Dolores González Murillo en data 11-11-2015,
registre d’entrada numero 3417/15, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la.
6.13.- Vista la instància presentada per Josep Gilart Bellosta en data 14-11-2015,
registre d’entrada numero 3437/15, en la que exposa que és propietari del nínxol nº 37
fila 1a del cementiri d’Almacelles i que vol cedir la seva propietat a l’Ajuntament, i
sol·licita que s’accepti aquesta cessió i es doni de baixa la taxa de cementiri a nom de
la seva difunta mare Carmen Gilart Mingot, La junta de govern acorda deixar-ho
pendent d’estudi.
6.14.- Vista la instància presentada per Mercedes Agustín López en data 09-10-2015
registre d’entrada numero 3019/15 en la que exposa que ha efectuat les obres de
rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer de la mercè núm. 30 (exp.
126/2014) i havent finalitzat les dites obres, sol·licita la subvenció per la rehabilitació de
façanes del centre històric atès que el seu habitatge està inclòs en el “Pla especial de la
subzona nucli antic del municipi d’Almacelles (Illes de la Il·lustració) . Vista la
documentació aportada i els informes dels serveis tècnics d’arqueologia de data 10 de
novembre de 2015, es proposa a la junta de govern concedir la subvenció de 3.000€
Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Per urgència la regidora Montse Noró, proposa que a petició de Marta Romera
Garcia número d’entrada 3795/2015, de 14 de desembre de 2015, es sol·licita que
des de l’Ampa de la Llar d’Infants Vensi, es pugui fer ús de la Sala de la Llar
d’Infants el dia 20 de desembre de 2015, per fer una festa de Nadal per als nens i
nenes socis de l’Ampa. Els reunits aproven autoritzar l’ús de la sala.
Per part de la regidora Na Montse Arnó Mora es pregunta, adreçant-se al Secretari,
com esta el tema del contracte del servei de perruqueria del Patronat d’Avis, doncs si
no hi ha Secretari no pot fer funcionar el patronat.

El Secretari manifesta que sobre el tema ja ha contestat per escrit, fa uns dies, i què
no es un tema que es planteja ara, si no que fa temps que està, pel que es veu, sense
resoldre .
Assenyala que ell és el Vicesecretari de l’ajuntament i que és un lloc de treball
diferent al del de Secretari, que té una categoria superior i què, malgrat la quantitat
d’expedient pendents, encara aquest lloc de treball continua vacant. Afegeix que el
que caldria es cobrir-lo al menys interinament, per poder intentar atendre totes les
funcions de Secretaria de l’ajuntament i dels patronats.
Concreta que ara ell fa les feines dels llocs de Vicesecretari i Secretari i que donat
que son molts els expedients que no es poden atendre li és impossible fer-se
responsable, a més a més, de la Secretaria del Patronat d’avis, per manca de temps
material.
Afegeix que durant 20 anys, mai ha fet funcions de Secretari del Patronat d’Avis, si no
que ho ha fet el personal d’ intervenció.
La regidora fa constar que el tema del Patronat ho pot fer el Vicesecretari, atès que
també fa de Secretari del Patronat d’Esport. Contesta el Secretari que en el Patronat
d’Esports es limita a una reunió a l’any, lo qual no li permet responsabilitzar-se del
mateix. Assenyala que per fer de Secretari d’un Patronat no es tracta d’assistir a una
reunió sinó que es fer-se responsable, de totes les funcions pròpies de Secretaria, que
son les de assessorament legal, fe pública i d’informar tots els expedients.
Cal assenyalar que tot un Patronat d’Avis te moltes qüestions de personal, contractes
de serveis, subministrament etc.. tot el qual cal estudiar i tractar jurídicament.
Que en el tema de la creació d’un servei de perruqueria, el funcionari legalment que
faci de Secretari, haurà d’estudiar i confeccionar l’expedient adient, fent les propostes
que consideri necessàries, segons les lleis, i no es vàlid, legalment, encomanar-ho al
lletrat extern, com dóna en el present cas, al Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, doncs
la llei atorga la facultat de la confecció i responsabilitat dels expedients solament als
funcionaris.
Que al Sr. Alcalde correspon iniciar l’expedient per a cobrir el lloc de treball de
Secretaria, doncs es una funció bàsica en l’ajuntament.
El Sr. Alcalde fa constar que al seu criteri el Vicesecretari substitueix al Secretari en
totes les funcions i no cal res mes.
El Secretari es reitera en la separació existent, en la relació de llocs de treball, entre el
lloc del Secretari i el de Vicesecretari, encara que el Vicesecretari ha de substituir el
Secretari en el casos d’absència temporal malaltia o vacances.
Fa especial esment en que es elemental el repartiment de les funcions, com passa en
l’ajuntament d’Alpicat en que hi ha tres persones que ocupen els llocs de Secretari,

Vicesecretari i interventor. Destaca que no ha fet mai, en 20 anys, les funcions del
Secretari del Patronat d’Avis.
El Sr. Alcalde manifesta que ja s’informarà per posar solució al tema i dóna per
acabada la qüestió.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 15.30 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

