J20160531-24.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 31 DE MAIG DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Secretària:
Vicesecretari:

SRA. ANNA ARENY TORRA
SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30h 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, Sr. José Antonio Conte Giral, i Mª Lluïsa Granero
Murgades, i l’interventor, 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 de maig de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 1850/2016, presentat pel
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Delegació Provincial de Lleida, en la què ens
comuniquen, que en el nostre municipi han estat seleccionades aleatòriament varies
vivendes per participar en una enquesta, que rebran en breu la visita de un dels seus
entrevistadors degudament acreditats. La Junta de Govern resta assabentada.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1780/2016, presentada per la
CREU ROJA ALMACELLES, en la què sol·liciten, se’ls concedeixi la Sala Polivalent pel
dia 22 d’octubre de 2016, per poder realitzar diferents activitats, per la XX Trobada
provincial de voluntariat de Creu Roja de Lleida, que es realitzarà a Almacelles, així com
taulers i cadires per al dinar de germanor. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.

3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1790/2016, presentada per al
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU, en el què sol·liciten, per les activitats
d’estiu que s’han previst realitzar al recinte de les Piscines Municipals, la possibilitat que
tots els usuaris que assisteixin a aquestes instal·lacions acompanyats de personal
cuidador, ho puguin fer de forma gratuïta. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent
d’estudi.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1791/2016, presentada per la SRA.
VANESA DUARTE GONZALEZ, en la què sol·licita, l’anul·lació de la instància on
demanava taules i cadires per 36 persones, per al dia 4 de juny de 2016. La Junta de
Govern acorda resta assabentada.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1813/2016, presentada per la
DIRECTORA Escola Antònia Simó Arno, en el què sol·licita, canviar la disponibilitat de la
sala d’Actes del Casal Cultural el dissabte 11 de juny de 2016, en lloc del dia 18 de juny
com s’havia sol·licitat, així com tenir connectat el so, el sistema de projecció i els
micròfons, i anul·lar la disponibilitat de la Sala Polivalent del divendres 10 de juny de
2016 de 17 a 20.30h. La Junta de Govern acorda acceptar la petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1815/2016, presentada per la
CREU ROJA ALMACELLES, en la què sol·liciten, se’ls concedeixi la entrada a les
Piscines Municipals gratuïtament dues tardes a la setmana durant el mes de juliol, per les
activitats que seguiran realitzant durant el mes de juliol, dins el projecte de Integració de
nens i nenes en risc d’exclusió social. La Junta de Govern acorda notificar al Centre que
l’ordenança Fiscal sols preveu l’entrada bonificada de grup.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1816/2016, presentada per la
CREU ROJA ALMACELLES, en la què sol·liciten, dins el projecte de Integració de
nens i nenes en risc d’exclusió social que es dur a terme durant tot el curs escolar, que
una tarda del mes de juliol, el policia local que realitza els tallers d’educació vial pugui
anar a realitzar un taller als nens i nenes usuaris/àries del servei. La Junta de Govern
acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1819/2016, presentada pel Sr.
Hodei Ábrego Juanós, en representació de L’ASSOCIACIÓ LO CAU DE LA FIGUERA,
en el què sol·liciten, poder disposar d’un espai de Casa Clara els diumenges 5 i 19 de
juny de 2016, a les 18.30h per poder fer unes xerrades. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1833/2016, presentada per la
Sra. Maria González, en representació de AASTP – SÀHARA PONENT, en el què
sol·liciten, la col·laboració de l’ajuntament
S’acorda facilitar l’abonament de les piscines de l’infant sahrauí dels campaments de
refugiats de Tindouf, del projecte Vacances en Pau, que estarà a la població
d’Almacelles, així mateix s’acorda subvencionar a l’associació en 350€.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1842/2016, presentada per la
SRA. VANESA DUARTE GONZÁLEZ, en el què sol·licita, una llicència de taxi

adaptada per a minusvàlids i fins a 9 places, per poder cobrir tota la demanda que hi
ha al poble Almacelles, ja que la població creix i cada vegada hi ha més gent que
necessita desplaçar-se. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.10.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1843/2016, presentada pel Sr.
Josep Maria Roset, en representació de L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA
D’ALMACELLES, en el què sol·liciten, amb motiu del 19è Aplec de la Sardana el
proper dissabte dia 4 de juny, poder disposar d’una tarima per la cobla, fora de la Sala
Polivalent, taules i cadires pel sopar popular ( 350 persones) a dins de la sala i 200
cadires a la Rambla Generalitat per la sessió de la tarda de l’Aplec. Així mateix que es
limiti la circulació de vehicles per la Rambla Generalitat i els boca carrers que donen
accés ala mateixa Rambla i a la Plaça de la Sardana i que es prohibeixi l’aparcament
en aquell tram. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició, en la prevenció que
hauran de deixar la sala en les mateixes condicions que l’han trobat.
3.11.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1855/2016, presentada per la
BATUCADA BATZAC, en la què sol·liciten, poder disposar de la Sala Polivalent el dia
2 de juny de 2016 de les 21 a les 22.30h per fer una assaig. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 46/2016
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. 46/2016), instada per la Sra. Maria
Lourdes Serrano Melero, per pintar la part baixa de la façana de l’edifici en una superfície
d’uns 6m2 aproximadament de l’habitatge situat a l’Av. Baró d’Esponellà, núm. 28
d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 55,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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. 47/2016
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. 47/2016), instada pel Sr. Mariano
Continente Lamarca, per canviar la banyera per un plat de dutxa a l’habitatge situat a la
Rambla de Catalunya, núm. 7, 4art 1a d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 680,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.

5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 48/2016
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. 48/2016), instada pel Sr. Ionel Tuluc, per
reformar la cuina, la cambra de bany i canviar la porta d’accés a l’habitatge situat a la
Rambla de Catalunya, núm. 9, 1er 2a d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 4.550,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.
5.4.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 49/2016
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. 49/2016), instada pel Sr. Carlos Simó
Aresté, per canviar els baixants per tubs de plàstic i netejar claveguera a l’habitatge situat
al C/ Major, núm. 46, 2n d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 910,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.

5.5.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 50/2016
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. 50/2016), instada per la Sra. Marta
Bisart Baltasar, per arranjament de la façana i del balcó a l’habitatge situat al C/ Major,
núm. 6, de la Saira (Almacelles); per un pressupost d’execució material de: 1.540,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.
5.6.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 53/2016
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. 53/2016), instada per la Sra. Josefa
Pollina Molet, per fer recrescut de formigó per regularitzar pendents i col·locació de reixa
self per recollida d’aigües a l’habitatge situat al C/ Dr. Despujol, núm. 5, d’aquest municipi
d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 1.362,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.

5.7.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 54/2016
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. 54/2016), instada pel Sr. Antonio Gene
Escuer, per pintar la façana, el balcó i la reixa a l’habitatge situat al C/ Estació, núm. 26,
d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 820,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.
5.8.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 55/2016
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. 55/2016), instada per la Sra. Pepita
Vilanova Moliné, per fer reparació de les plaques del sostre de la cuina a l’habitatge situat
al C/ Major, núm. 47, d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 395,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.

5.9.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 56/2016
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. 56/2016), instada pel Sr. Tomás Craver
López, per fer substitució de la porta del magatzem i fer repàs de les goteres de la
terrassa a l’habitatge situat al C/ Carme, núm. 119, d’aquest municipi d’Almacelles; per
un pressupost d’execució material de:
1. Substitució de la porta 1.440,85 € (Façana).
2. Repàs de les goteres 365,00 € (Terrassa).
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 26 d’abril de 2016, 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 2016 encapçalada per la Fra.
núm. 943 fins a la Fra. núm. 983 per un import total de 19.577,27 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.- Vist l’escrit presentat per Yolanda Giménez Aguado en data 19-05-2016, registre
d’entrada 1779/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula 0451-CDS per haver-lo donat de
baixa en data 22/03/2016, la junta de govern acorda la devolució de 102,29€
corresponent a tres trimestres.
6.3.- Vist l’escrit presentat per Compañia Financiera Agrícola SA en data 2405-2016,
registre d’entrada 1832/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula L-4549-O per haver-lo
donat de baixa en data 04/02/2016, la junta de govern acorda la devolució de 48,43€
corresponent a tres trimestres.
6.4.- Vista la instància presentada per Campistó Barés SL en data 25/05/2016, registre
d’entrada numero 1859/2016, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al
seu vehicle marca Camió caixa Volvo matrícula L-6882-P, per tenir més de 25 anys
d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda deixar-la pendent
d’estudi.
6.5.- Vista la instància presentada per Antonia Barés Casañé en data 25/05/2016,
registre d’entrada numero 1858/2016, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM al seu vehicle marca Camió caixa Ebro matrícula L-1626-A, per tenir més de 25
anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda deixar-la
pendent d’estudi.
6.6.- Vista la instància presentada per Paloma García López en data 25/05/2016,
registre d’entrada número 1853/2016, en que sol·licita la baixa de les taxes
d’escombraries i clavegueram del local situar al carrer Major 57, baixos, per haver cessat
en l’activitat en data 01-10-2015, vista la documentació aportada , la junta acorda la baixa
amb efectes de l’exercici 2016.

VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Es dóna compte del decret 90/2016, de data 24 de maig de 2016, que es transcriu
a continuació per la seva ratificació:
“DECRET 90/2016
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
5.6.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 52/2016
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 llicència d’obres menors (exp. 52/2016), instada pel Sr. Antonio
Sánchez Jara, per canviar porta d’entrada d’accés al local destinat a bar restaurant situat
al C/ de la Mercè, núm. 68, d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 857,48 €.
Atès l’informe favorable emès en data 23 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
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, RESOLC:
Primer: Concedir la llicència esmentada, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents.
Segon: 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.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde,”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.
7.2.- Es proposa a la Junta de Govern el següent:
Atès que per part de jardineria Bernal SL es demana, per correu electrònic de 6 d’abril,
que la nova empresa a la que s’ha adjudicat el servei de manteniment de la Jardineria
2016, es subrogui en la relació laboral que te la seva empresa, amb el treballador en
DOREL DAMIAN, que ha treballat fins ara en aquest servei, durant 6 anys, mentre
l’adjudicatari era JARDINERIA BERNAL. SL.
Atès que estem en presencia de cap transmissió d’una unitat econòmica “como un
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad econòmica,” que

doni lloc a subrogació per transmissió d’empresa, sinó que solament ha finalitzat un
contracte amb la administració, de manteniment de jardineria, per part de Bernal SL, i
n’ha començat un altre de nou, amb un altre adjudicatari que esta servit per personal
discapacitat, amb unes prestacions diferents a les d’abans, doncs el territori que cal
mantenir es diferent.
Vist el que estableix el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores , que regula en el
seu artícle 44 la successió d’empresa i els informes jurídics obrants a l’expedient, es
proposa :
Primer .- Desestimar la petició de Jardineria Bernal SL de data 6 d’abril, per no ser
procedent la subrogació, al no tractar-se de la transmissió d’una entitat econòmica si no
d’un simple contracte de serveis, en el que cada adjudicatari presta el servei de
manteniment, amb els seu personal, elements materials i magatzem propis, executant
les prestacions fixades en el plec de prescripcions tècniques, en el que l’àmbit del
manteniment es diferent en cada contractació.
Segon .- Que es notifiqui a l’interessat amb dret a recursos.
Els reunits aproven la proposta.
7.3.- INFORME - PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb l’expedient relatiu a la contractació per procediment negociat sense
publicitat del servei de socorrisme de les Piscines Municipals, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Amb data 30 de març de 2016 per disposició d’Alcaldia es detectà la necessitat
de realitzar la contractació del servei de socorrisme de les Piscines Municipals atès que
està pròxima l’obertura de les piscines a la temporada 2016.
SEGON. Atesa la característica del servei de Socorrisme, es considera com a
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
TERCER. Amb data 11 d’abril de 2016 es va emetre un informe d’Intervenció sobre la
consignació suficient per atendre la despesa.
QUART. Amb data 19 d’abril de 2016 la Secretaria va emetre un informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar
el contracte.
CINQUÈ. Amb data 19 d’abril i 30 de març de 2016, es redactà i incorporà a l’expedient
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
han de regir l’adjudicació del contracte.

SISÈ. Per Junta de Govern de data 28 d’abril de 2016 s’aprovà l’expedient i els Plecs de
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques, per a l’adjudicació del servei de
socorrisme de les piscines municipals, temporada 2016, per procediment negociat sense
publicitat, i es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.
SETÈ. Amb data 2 de maig de 2016 es sol·licitaren ofertes a les següents empreses:
—
AQUASOS, SERVEIS INTEGRALS, SL.
—
GESTIONA.
—
SOCORRISTES H2O, SL.
—
SALVAMENT CATALÀ, SL.
VUITÈ. Amb data 10 de maig de 2016 es certificaren les ofertes presentades que
consten com a tal en l’expedient.
NOVÈ. Amb data 12 de maig de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les ofertes, i aquesta, va realitzar a favor de l'empresa
AQUASOS, SERVEIS INTEGRALS la següent proposta d'adjudicació:
Atès que per Acord de la junta de 28 d’abril de 2016, es va aprovar l’expedient de
contractació per procediment negociat, sense publicitat del servei de Socorrisme de
les piscines municipals d’Almacelles i neteja de dependències sanitàries per 2016.
Atès que en la partida adient del pressupost de la Corporació de 2016 es preveu
consignació necessària per tal de portar a terme el servei de referència, segons
informe de l’Interventor, de data 11 d’abril de 2016.
Atès que el pressupost d’execució per contracta no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost de la Corporació, cosa que atorga competència a la Junta de
Govern per a la contractació, segons el que disposa la disposició addicional segona,
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El tipus de licitació és de.10,50€/hora mes iva.
Atès que està redactat per part de la Secretaria el Plec de Condicions Administratives
Particulars per a la contractació del servei.
Atès que amb data 12 de maig de 2016, s'ha realitzat l’obertura dels sobres números
A i B, respectivament, per part de la mesa de licitació formulant la proposta de l’oferta
mes avantatjosa
Atès l’article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la proposta de secretaria.
Es per això que es proposa a la Junta de govern:

PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent
ordre decreixent:
EMPRESES
Gestiona SL
Socorristes H2O SCP
Aquasos
integrals SL

Serveis

OFERTA ECONOMICA
10’10 €/hora per socorrista, mes
IVA
9’90 €/hora per socorrista, mes
IVA
9’75 €/hora per socorrista, mes
IVA

SEGON.- Declarar que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa
Aquasos Serveis Integrals SL, respecte al contracte per a l’Adjudicació per
procediment negociat sense publicitat del servei de Socorrisme de les piscines
municipals d’Almacelles i neteja de dependències sanitàries per 2016, que es
compromet a realitzar el servei per un import de 9’75 €/hora per socorrista més IVA.
TERCER.- Notificar i requerir a l’empresa AQUASOS, licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de cinc dies a comptar
des de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació acreditativa de
la possessió i validesa dels documents exigits en l’apartat primer de l’article 146 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma
directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb
l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.
Per a la presentació de la documentació complementaria requerida en el plec en les
clàusules sisena i onzena, es a dir:
• Acreditació de la capacitat d’obrar.
• Acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica o professional.
• L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
de la seguretat social.
• La presentació de la garantia definitiva del 3 % de l’adjudicació.
Tot advertint-lo que en el cas de no fer-ho, en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en aquest cas, a requerir la presentació de
la mateixa documentació, al licitador següent, per l’ordre de classificació de les ofertes.
DESÈ. Amb data 17 de maig de 201, l’òrgan de contractació declarà com a oferta
econòmicament més favorable l’emesa per l’empresa AQUASOS, SERVEIS
INTEGRALS, SL.

ONZÈ. Amb data 23 de maig de 2016 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa
acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l’apartat primer de
l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de
forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article
64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
DOTZÈ. Amb data 26 de maig de 2016, el candidat AQUASOS, SERVEIS INTEGRALS
SL, constituí la garantia definitiva per import de 642,26 euros i presentà els documents
justificatius exigits.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 10, 19, 22, 151, 154, 156, 169 y 174 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig.
— El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 de octubre (articles vigents després
de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009).
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació per l’Alcalde1 de conformitat amb l’article
151.4 i la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per això, de conformitat amb l’establert en 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, el sotasignat eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Adjudicar a l’empresa AQUASOS, SERVEIS INTEGRALS, SL, el contracte de
serveis de Socorrisme per les piscines municipals, temporada 2016, per procediment
negociat sense publicitat, aprovat per Junta de Govern de data 28 d’abril de 2016.
SEGON. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.

TERCER. Notificar a l’empresa AQUASOS, SERVEIS INTEGRALS, SL, adjudicatari del
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.
QUART. Publicar la formalització del contracte de servei de socorrisme per a les piscines
municipals, temporada 2016, en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
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.
Els reunits es donen per assabentats.
Per la Regidora de Cultura i per urgència proposa aprovar l’acta de concessió de premis
XIa Mostra Fotogràfica d’Almacelles, signada amb data 30 de maig de 2016, que lliura en
aquest acte, amb els següent contingut:
ACTA DE CONCESSIÓ DELS PREMIS DE LA XIa
D’ALMACELLES 2016

MOSTRA FOTOGRÀFICA

Reunits, a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural d’Almacelles, el dia 30 de maig de
2016, a les 8 del vespre.
D’una banda, el Jurat, format per:
• Niko
• Carla Bisart
• Magda Vendrell
• Maria Ojer
Un cop avaluats els treballs fotogràfics, el Jurat ACORDA els següents premis:
Accèssit de 4rt A
• Yamara Cortijo Bermudez -2
• Carla Laforet Girona - 3
Accèssit de 4rt B
• Dana Ambau Solà - 13
• Abril Massot Nada - 22
Accèssit de 4rt C
• Sarai Prats Pardo - 44
• Abril Farrús Abella - 37

Accèssit de 5è A
• Unai Martínez Lalana - 60
• Kadiatou Diallo Barry -52
Accèssit de 5è B
• Kaba Diaby Diaby -74
• Andrea Ojeda Alegre - 81
Accèssit de 5è C
• Nicole Chicaiza Quintero - 87
• Pol Reales Sabaté
Accèssit de 6è A
• Ester Palacios Faci - 114
• Aitor Fauria Craviotto - 107
Accèssit de 6è B
• Xavier Martin Pascual -135
• Clara Ruiz Ibáñez - 141
PREMI DE 4rt : Dunia Cortadellas Salas - 16
PREMI DE 5è : Núria Martinez Gonzalez - 94
PREMI DE 6è : Angela Roda Maza - 140

PREMIS DE LA XIa MOSTRA FOTOGRÀFICA D’ALMACELLES 2016:
16 pendrives de 8gb a 6,97€ Total 111,52€ IVA inclòs.
3 cameres de fotos compactes a 68€ Total 204€ IVA inclòs i la diferència a càrrec de
Electrica Roda.
Els reunits l’acta i la concessió del premis.
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,

LA SECRETARIA,

