57.- ESBORRANY ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2015

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 20.50h 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 22 de desembre de 2015 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 3920/2015, presentat pel
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, en el què ens comuniquen, que
l’empresa LAX SLU ha sol·licitat en aquest Servei Territorial de Transport l’atorgament de
l’autorització administrativa preceptiva per a la prestació de servei de transport d’escolars
de parada del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari entre Tamarit de
Llitera – Altorricó – Almacelles –Col·legi Claver i retorn. Per tal que puguem formular les
observacions que considerem escaients en el termini de tres dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la recepció d’aquests escrit i un cop transcorregut aquest termini sense
haver rebut resposta es considera que no tenim cap inconvenient en la prestació del
servei de transport. La Junta de Govern resta assabentada.
2.2.- Vist el document amb registre d’entrada número 3913/2015, presentat pel JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE LLEIDA, en el què ens comuniquen, que d’acord
amb el recurs 522/2015, presentat per Jose Miguel 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.
La regidora de personal fa constar, que es va dir a l’estiu que es regularitzaria en el
pressupost de 2016 ,la petició de l’esmentat regidor a part de la nòmina de gener. Els
reunits acorden encarregar informe per si corresponent a tots els agents de policia local
l’actualització sol·licitada a efectes econòmics.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3833/2015, presentada pel SR.
FRANCESC MILLA SOLÉ, en el que sol·licita, li sigui reemborsada la quantitat de
357,83€ per la reparació del vehicle Volkswagen Touran 1.9 matricula 5362-GNG, ja que
hi havia un piló al c/ Major envaint la calçada i al apropar-se per deixar passar un camió
li va rascar el cotxe, adjunta peritatge i foto. La Junta de Govern acorda que informi la
Policia Local.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3918/2015, presentada pel CLUB
DE KARATE ALMACELLES, en el què sol·liciten, amb motiu d’una reunió amb tots els
socis del club, poder disposar de la Sala del Cau, el dia 15 de gener de 2016 de les 20 a
les 21.30h. La Junta de Govern acorda acceptar la petició.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte:
Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 50/2015 i
d’autorització l’ús privatiu pel domini públic local.
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. 50/2015), instada per GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA., per a l’obertura d’una rasa per escomesa d’acer de 2” i
d’aproximadament 5 metres de longitud per al subministrament de gas a la nau de
l’empresa FERTIAGRO, SL., situada a la carretera N-240 Km. 112.200 (Polígon
agroindustrial – Sector -12) d’aquest terme municipal, segons projecte redactat per
l’enginyer tècnic industrial en Màrius Lledó Salvador amb data setembre de 2015; i per un
pressupost d’execució material de: 916,74 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 16 de desembre de 2015.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el que
s’aprova al Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública sense que s’hagin presentat
al·legacions contra el mateix.
Atès que s’ha obtingut informe favorable dels Serveis Territorials d’Urbanisme de Lleida
de data 3 de desembre de 2015.
Vist el que disposa l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ents Locals aprovat pel
Decret 336/1988 de 17 d’octubre.
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, per a ús i obres de caràcter
provisional, i com autorització de l’ús privatiu del domini públic local soterrar, previ
pagament de la taxa i de l’impost corresponents, i condicionada al compliment de les
conclusions que consten a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 14 de
desembre de 2015; i que són les següents:
Condicionar específicament, a més de les condicions generals de llicència, l’inici de les
obres a la resolució de les següents prescripcions:
-

En el creuament del Camí Mas del Lleó, la canonada anirà soterrada com a mínim
a 80 cm de profunditat. Un cop instal·lada la canonada, la rasa es taparà amb
terres adequades d’aportació compactades en capes de 15 cm. Els 20 cm de la
part superior de la rasa s’ompliran amb formigó HM-200.

-

Es reposarà el paviment d’acabat amb aglomerat asfàltic en calent, previ fresat de
la zona d’actuació.

-

Departament de Territori i Sostenibilitat:

La legislació urbanística vigent disposa que els usos provisionals autoritzats han de
cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho
acordi l’administració actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre
indemnització.
Previ a l’inici de les obres caldrà aportar:
-

Justificant que s’ha deixat constància registral, de conformitat amb la legislació
hipotecària, de les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, així com de la condició resolutòria de que els compromisos acceptats
pels interessats siguin també acceptats expressament per nous propietaris i pels
nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte
d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.

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 22 de desembre de 2015, es
proposen els següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Vista la instància presentada per Francisco Javier Alcobé Hernández en data 17-122015, registre d’entrada numero 3847/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Nissan model Prairie matrícula HU-1337-J, per
tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern
acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.2.- Vista la instància presentada per Habitatges dos mil SL en data 18-12-2015, registre
d’entrada numero 3858/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al
seu vehicle turisme marca Jeep model Cherokee matrícula B-3142-MH, per tenir més de
25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedirla amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.3.- Vista la instància presentada per Francisco Collado Justribó en data 18-12-2015,
registre d’entrada numero 3856/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Citroen model C-15RD matrícula L-8312-P, per
tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern
acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.4.- Vista la instància presentada per Joan Marc Adalid Merino en data 11-12-2015,
registre d’entrada numero 3772/15, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle turisme marca Mercedes model 300D matrícula NA-1781-X, per
tenir més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern
acorda concedir-la amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.5.- Vista la instància presentada per Rosa Maria Pina Ruestes en data 10-12-2015,
registre d’entrada numero 3739/15, 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 Dacia Sandero matrícula 0385-JKF, vista la documentació
aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi sol·licitat.
6.6.- Vista la instància presentada per Jose Antonio Sierra del Arco en data 14-12-2015,
registre d’entrada numero 3800/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM
del vehicle matrícula 4859-DRD, marca Renault, model Laguna per tenir reconeguda una
discapacitat del 33%, vista la documentació aportada la junta de govern acorda concedirla amb efectes a partir de l’exercici 2016.
6.7.- Vista la instància presentada per Jesus Tomàs Masana Cardiel en data 18-12-2015,
registre d’entrada numero 3863/15, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM
del vehicle matrícula 0468-DSH, marca Peugeot, model 407 per tenir reconeguda una
discapacitat del 33%, vista la documentació aportada la junta de govern acorda concedirla amb efectes a partir de l’exercici 2016.

6.8.- Vista la instància presentada per Xènia Vigatà Zaragoza en data 15-12-2015,
registre d’entrada numero 3815/15, en la que exposa que el dia 15 de desembre va
assistir al jutjat citada com a pèrit municipal, i que va aparcar en un estacionament privat,
sent el cost de 4,75€, i sol·licita que se li aboni aquesta quantitat , vista la documentació
aportada, la junta de govern acorda la devolució sol·licitada.
6.9.- Vista la instància presentada per Núria Campistany Ribera en data 10-12-2015,
registre d’entrada numero 3733/15, en què sol·licita que se li reconegui el quart trienni
que li correspon a partir del 5 de gener de 2016, la junta acorda concedir-lo des de la
data en què va tenir efecte.
6.10.- Vista la sol·licitud de Manuel Reñé Pampols presentada el 03-12-2015, registre
d’entrada numero 3684/2015, en què sol·licita la devolució de la fiança dipositada un cop
acabades les obres de l’expedient 09/2015 , vist l’informe favorable dels serveis tècnics,
la junta acorda la devolució sol·licitada.
6.11.- Vista la instància presentada per Ali Azmat en data 16-11-2015, registre d’entrada
numero 3444/15, en la que sol·licita la baixa per cessament de l’activitat del local
comercial del c/Sant Antoni 56, baixos, per cessament en l’activitat, vista la documentació
aportada, la junta acorda la baixa sol·licitada.
6.12.- Vista la instància presentada per Tomàs Craver López en data 21-12-2015,
registre d’entrada numero 3875/15, en la que sol·licita la baixa per cessament de
l’activitat del local comercial del c/Carme 119 per cessament en l’activitat a nom de T.
Craver S.C. , vista la documentació aportada, la junta acorda la baixa sol·licitada.
6.13.- Vista la petició presentada per Lluís Bordes Capdevila, interventor, sol·licitant
l’abonament l’ajut per pròtesis oculars de 186,50€, es proposa als reunits la seva
concessió i abonament.
Per urgència s’aprova la següent proposta d’intervenció:
6.14.- Vista la instància presentada per Cristel Guzman Hidalgo en què exposa que des
de l’OAGRTL se li ha cobrat l’impost de circulació del vehicles Mercedes V-220 matrícula
7823BBY fins l’any 2014 però que aquest vehicle des del 5 de maig de 2011 és propietat
de l’ajuntament de Lleida, i sol·licita la devolució dels imports abonats indegudament,
vista la documentació aportada , la junta acorda la devolució per import de 375,26€ ,
corresponents a:
2011: 57,55€ (2 trimestres)
2012: 110,91€
2013: 103,49€
2014: 103,31€
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 d’Hisenda s’aprova el pressupost de l’entitat Diverti Marta de
data 25 de novembre de 2015, per import de 4.235,00€ IVA inclòs, per el muntatge i
supervisió del Parc de Nadal 2015 – 2016 els dies 28.29,30 i 31 de desembre i 4 de
gener. Els reunits aproven el pressupost de referència per realitzar l’activitat en ell
continguda.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 21.10 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

