J20160607.25.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 07 DE JUNY DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Vicesecretari:

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 del també regidor, Sr. José Antonio Conte Giral, que és convidat 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 31 de maig de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 1886/2016, presentada pel SERVEI
CATALÀ DE LA SALUT, en el què ens comuniquen que el proper dia 9 de juny de 2016,
la unitat mòbil de mamografies visitarà Almacelles, per fer mamografies de cribratge dins
del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. La Junta de Govern resta
assabentada.
2.2.- Vist el document amb registre d’entrada número 1887/2016, presentat pel JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE LLEIDA, en el què ens comuniquen, que d’acord
amb el recurs 181/2016 presentat per Antonio Casañe Cervera i Josep Maria Casañe
Cervera, de l’expedient de declaració de ruïna de l’edifici de la Plaça de la Vila, 2 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.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1873/2016, presentada pel
CLUB NATACIÓ ALMACELLES, en el què sol·liciten, una sala del Casal pels dies 16 i
17 de juny de 2016 i la sala del Cau el dia 14 de juliol de 2016 de 18 a 20h, per poder
apuntar pels cursets de natació. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1874/2016, presentada pel
CLUB NATACIÓ ALMACELLES, en el què sol·liciten, poder disposar de les piscines
els mesos de juliol i agost de 2016 de 11 a 15h, per portar a terme els cursets de
natació. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1875/2016, presentada pel
CLUB NATACIÓ ALMACELLES, en el què sol·liciten, poder fer ús de la piscina el dia
10 de juliol de 2016, per la campanya “Mulla’t”, així com disposar d’una taula i 4
cadires pel mateix dia. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1881/2016, presentada pel
CLUB ATLETISME ALMACELLES ATLÈTICA, en el què sol·liciten, amb motiu de la
celebració de la 4ª Edició de Curses Infantils Solidàries amb la Creu Roja, el proper
diumenge 12 de juny de 2016 a partir de les 10.30h, autorització per utilitzar el Parc
d’Europa a partir de les 7.30 fins les 13h, així com 40 tanques, pòdium, megafonia,
sortides de llum, grup electrogen, 30 cadires, 10 taules i algun obsequi per la mainada.
La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1897/2016, presentada pel SR.
CARLOS JAVIER MARTINEZ ZUMAQUERO, en el què sol·licita, estant interessat en
posar un gual en la seva propietat, còpia de l’ordenança municipal que regula el tema
de retirada de vehicles de guals, qui és l’autoritat competent per fer-ho, si hi ha dipòsit
municipal, grua autoritzada durant 24 hores i preu del gual. La Junta de Govern acorda
deixar-ho pendent d’estudi.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1946/2016, presentada pel
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, en el què sol·liciten, arrel de l’aprovació d’una
moció sobre la reparació, condicionament i millora dels camins generals de la zona
regable del Canal d’Aragó i Catalunya, designem un representant del nostre ens per a la
formació de la comissió de seguiment que el Consell Comarcal del Segrià té voluntat
d’organitzar. La Junta de Govern acorda designar al Regidor Josep Godia Visa.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1924/2016, presentada per
EMPRESA LAX S.L., en el què sol·liciten, s’autoritzi el servei discrecional amb reiteració
d’itinerari i cobrament individual d’Almacelles a Cambrils i viceversa com a complement
de la concessió del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Tamarit de
Llitera – Lleida . La Junta de Govern resta assabentada.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1399/2016, presentada pel SR.
IZAN PORTE ENRIQUEZ, ( Pub ARCA), en el què sol·licita, pel proper dia 23 de juny de

2016, per la Nit de Sant Joan, poder tallar el c/ Sant Jaume per poder fer un sopar i una
festa aquella nit, així com un escenari de 8 x 4, un de 2 x 2, 15 tanques, 7 cubells,
barbacoes, taules i cadires. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició, amb els
següents condicionants: solament s’autoritza l’ús d’un escenari, no es podrà facilitar l’ús
de tanques i barbacoes, l’ús de taulers es limitarà a 10 i l’ús de cadires a 60. Caldrà
presentar la fiança, corresponent en garantia de la correcta devolució i ús dels materials
cedits.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1841/2016, presentada pel SR.
XAVI ESCUER VIUDEZ, ( Bar Zero 39 Gastrobar), en el què sol·licita, pel proper dia 23
de juny de 2016, per la Nit de Sant Joan, poder tancar el carrer la Pau, per poder fer el
sopar i la revetlla al carrer, així com un punt de llum, escenari i tanques. La junta acorda
autoritzar la petició, fent constar que no es podrà facilitar cap punt de llum.
3.10.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1860/2016, presentada pel SR.
CRISTOBAL ARNO ALONSO, ( Bar Crismon – Total )en el què sol·licita, pel proper dia
23 de juny de 2016, per la Nit de Sant Joan, poder tancar el carrer Sant Jaume, davant el
Bar, així com poder disposar de tanques i 8 taulells. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició, si bé, només es podrà disposar de 8 taulers i no es podrà disposar
de tanques municipals.
3.11.- Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 1921/2016,
presentada per la Sra. Sonia Sanz Cid, representant provincial de la COALICIÓ
ELECTORAL EN COMÚ PODEM – GUANYEM EL CANVI, en el què sol·liciten, en motiu
de la campanya electoral per les properes eleccions al Congrés el proper 26 de juny,
autorització per muntar una parada informativa al carrer Major ( zona del mercat) els dies
i hores 2,9,16 i 23 de juny de 10 a 13.30h. Acte seguit el vicesecretari dóna compte de la
resolució de la junta electoral provincial de 2 de juny de 2016, en la què contestant
aquest escrit resol no autoritzar l’acte sol·licitat, atès el seu contingut, el moment en què
es demana ( un cop iniciat el procés electoral) i el lloc on demanen fer l’acte ( al carrer
Major de la localitat d’Almacelles). Per unanimitat els reunits acorden denegar la petició
pel que fa els dies 2 i 9 de juny de 2016, autoritzant la resta dels dies sol·licitats.
S’adjunta l’acta de la junta electoral.

3.12.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1939/2016, presentada per la Sra.
Sonia Sanz Cid, representant provincial de la COALICIÓ ELECTORAL EN COMÚ
PODEM – GUANYEM EL CANVI, en el què sol·liciten, en motiu de la campanya electoral
per les properes eleccions al Congrés el proper 26 de juny, que tota la informació o
gestió referent a la candidatura En Comú Podem ( distribució carrers i fanals per
publicitat.....) sigui notificat a la seva responsable, Laia Martí Cacho. La Junta de Govern
acorda donar-se per assabentada de la designació de la representant.
3.13.- Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 1941/2016,
presentada per la Sra. Laia Martí Cacho, responsable d’Almacelles de la COALICIÓ
ELECTORAL EN COMÚ PODEM – GUANYEM EL CANVI i com regidora del grup
municipal “Almacelles Lliure”, en el què sol·licita, en motiu de la campanya informativa
que està portant a terme la candidatura “En Comú Podem”, autorització per ocupar la via

pública repartint octavetes i sense perjudici del vianants, muntant una parada al carrer
Major, a la zona del mercat de les 9.30 a les 13h els dies 2 i 9 de juny. La junta de
govern acorda desestimar la petició ates que constitueix el mateix objecte que la
instancia 1921/2016, presentada per la mateixa coalició.
3.14.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1952/2016, presentada pel Sr.
Jose Mª Cordoba Alos, en representació del PARTIDO CIUDADANOS, en el què
sol·liciten, en motiu de les properes eleccions generals el proper 26 de juny, permís per la
instal·lació d’una carpa de 3m x 3m a la via pública a la zona del mercat els dies 16 i 23
de juny de 2016 de les 10.30 a les 13.30h. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.
3.15.- Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 1956/2016,
presentada per la Sra. Paloma Garcia De Caceres Serna, en representació del PARTIT
POPULAR DE LLEIDA, en el què sol·liciten, autorització per muntar una taula
informativa, format carpa 3m x 3m a la zona del mercat, els dies 9, 16 i 23 de juny de
2016, per donar a conèixer a la ciutadania les activitats i mesures adoptades pel Partit
Popular durant la campanya electoral per les eleccions Generals d’enguany . Acte seguit
el vicesecretari dóna compte de la resolució de la junta electoral provincial de 2 de juny
de 2016, en la què contestant a una petició similar va resoldre no autoritzar l’acte
sol·licitat, atès el seu contingut, el moment en què es demana ( un cop iniciat el procés
electoral) i el lloc on demanen fer l’acte ( al carrer Major de la localitat d’Almacelles). Per
unanimitat els reunits acorden denegar la petició pel que fa el dia 9 de juny de 2016, per
no estar dins de la campanya electoral, autoritzant la resta dels dies sol·licitats. S’adjunta
l’acta de la junta electoral.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 57/2016
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. 57/2016), instada pel Sr. Sebastià
Aldabó Vilamajó, per reparació de l’esglaó exterior de la porta del magatzem i repàs dels
desperfectes en arrebossat dels baixos de la façana de l’habitatge situat al C/ Canigó,
núm. 16 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
260,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 30 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. 58/2016
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. 58/2016), instada per la Sra. Dolores
Porcel Cruz, per instal·lació d’una tanca de 220 metres lineals al llindar nord oest de la
finca rústica (Polígon 5, parcel·la 78) d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 250,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 30 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
INFORME
OBJECTE:
INSTAL·LACIÓ D’UNA TANCA DE 220 METRES LINEALS AL LLINDAR NORD OEST
de la parcel·la 78 del polígon 5 d’Almacelles, amb un pressupost de 250,00 €.
PLANEJAMENT VIGENT AL QUAL ESTÀ SUBJECTE:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el Text Refós en data 07 de
juny de 2007 i publicat al DOGC en data 14 d’Agost de 2007.
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl rústic
CONCLUSIÓ DE L’INFORME:
Considero favorable que, vist l’expedient presentat, es proposi a la junta de govern local
l’adopció dels següents acords:
1-Concedir llicència d’obres menors a DOLORES PORCEL CRUZ consistents en
INSTAL·LACIÓ D’UNA TANCA DE 220 METRES LINEALS AL LLINDAR NORD OEST
de la parcel·la 78 del polígon 5 d’Almacelles, amb un pressupost de 250,00 €.
2- Condicionar la llicència al compliment de l’article 246 del Poum:
• L’alçada màxima de la tanca serà 2,50 metres
• No es permet la construcció de bases d’obra.

• La tanca haurà de ser penetrable, és a dir, amb una malla de més de 10 cm
d’obertura per tal que pugui ser travessada amb facilitat per la fauna salvatge.
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. 59/2016
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. 59/2016), instada pel Sr. Alfredo Camps
Rivera, per neteja de la canal i repàs de la teulada de l’habitatge situat al C/ Carme, núm.
145 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 280,00 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 30 de maig de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
• No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d’alçada.
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. 60/2016
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. 60/2016), instada per GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., per obertura d’escomesa al carrer Sant Antoni, núm. 35 (per

C/ Bassa Molí) d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
240,40 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 30 de maig de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
• Un cop finalitzades les obres, caldrà reparar els desperfectes causats en la
via pública.
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. 61/2016
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. 61/2016), instada pel Sr. Xavier Brosed
Daurell, per adequació de local per establiment d’òptica, al la planta baixa de l’habitatge
situat al C/ Major, núm. 47 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució
material de: 19.750,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 30 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
INFORME
OBJECTE:
ADEQUACIÓ D’UN LOCAL PER ESTABLIMENT D’ÒPTICA COMERCIAL situat al carrer
Major, núm. 47 baixos, segons projecte redactat l’Arquitecte Jordi Bosch Novell de data
maig 2016 i amb un pressupost d’execució material de 19.750,00 €.
Reforma interior del local consistent en distribució interior amb plaques de cartró-guix i
vidre. Enrajolat del local, trasdossat amb plaques de guix i repàs del fals sostre existent.
Nova fusteria exterior en la zona d’aparador i fusteria interior. Instal·lació elèctrica, de
climatització i ventilació i de fontaneria.
PLANEJAMENT VIGENT AL QUAL ESTÀ SUBJECTE:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el Text Refós en data 07 de
juny de 2007 i publicat al DOGC en data 14 d’Agost de 2007.
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1, Zona residencial en illa tancada.
CONCLUSIÓ DE L’INFORME:
Considero favorable que, vist l’expedient presentat, es proposi a la junta de govern local
l’adopció dels següents acords:
Concedir llicència d’obres menors a XAVIER BROSED DAURELL consistents en
ADEQUACIÓ D’UN LOCAL PER ESTABLIMENT D’ÒPTICA COMERCIAL situat al carrer
Major, núm. 47 baixos, segons projecte redactat l’Arquitecte Jordi Bosch Novell de data
maig 2016 i amb un pressupost d’execució material de 19.750,00 €.
Condicionar aquesta llicència a les següents actuacions:
1. Un cop finalitzades les obres i previ a l’inici de l’activitat caldrà aportar
Certificat de Compliment de les Instal·lacions signat per tècnic competent.
2. 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. 59/2016
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. 59/2016), instada per la Sra. Maria
Carme Sabaté Pascal, per neteja i pintar la façana principal i posterior de l’habitatge
situat al C/ Major, núm. 87 i C/ Carme s/n d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de: 1.535,00 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 31 de maig de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
• No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d’alçada.
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 2 de juny 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. 984 fins a la Fra. núm. 984 per un import total de 16.362,23 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 Victor Sanchez Florido en data 01-06-2016, registre
d’entrada 1923/2016, en què sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu
vehicle marca Seat model Marbella matrícula L-8509-H, per tenir més de 25 anys
d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la.
6.3.- 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 concedir-la.
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 concedir-la.
6.5.- Vista la instància presentada per Mª Carmen Hernandez Pedros en data 30-052016, registre d’entrada numero 1894/16, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la
taxa d’escombraries, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedirla.
6.6.- Vista la instància presentada per Isabel Gazquez Exposito en data 30-05-2016,
registre d’entrada numero 1895/16, 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.
6.7.- Vista la instància presentada per Miguel Garcia Lorenzo en data 11-05-2016,
registre d’entrada numero 1689/16, 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.

VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- S’emet e n compliment del que disposa l’article 3 del Real Decret 1174/1986 de 18
de setiembre regulador del Régimen del los funcionarios de Habilitación Estatat i de lo
que establece el articulo 172 del Rof.

Atès l’informe de la tècnica Municipal de data 31 de maig de 2016 sobre llicencia per a la
ocupació de la via publica amb taules i cadires, que es transcriu, te el següent contingut:
Na Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic de l’Ajuntament d’Almacelles, un cop
examinada la sol·licitud del Sr. Cristobal Arnó Alonso, de data 17 de maig de 2016, amb
registre d’entrada 1747/16, en representació del Bar “Pintxo-Bar”, per a instal·lar 4 taules
i 16 cadires al carrer del Diputació núm. 1.
INFORMO:
Primer.- L’ocupació de la via pública per a la col·locació de 4 taules i 16 cadires es
realitzarà sobre la plataforma de fusta autoritzada segons la Memòria descriptiva per la
instal·lació de terrasses per a usos de Restauració aprovada per l’Ajuntament en la Junta
de Govern de data 5 d’abril de 2011. Es respectaran els límits grafiats en el plànol que
s’adjunta.
Segon.- Aquesta plataforma de fusta es situarà en zona prevista per aparcament
permanent de vehicles, la terrassa serà fixa i no serà necessari de desmuntar-la en
funció dels horaris d’aparcament.
En conclusió als fets que s’exposen, es considera que no hi ha cap objecció per a
concedir el permís sol·licitat condicionat a que la plataforma es col·loqui on s’indica al
plànol adjunt.
A més a més es recorda que:
-

Ha d’haver instal·lat un element protector, tipus barana al voltant de la plataforma
de fusta.
Ha d’haver col·loca’t bandes reflectants en els extrems de la plataforma de fusta.
Les taules, cadires i para sols no envairan en cap cas la calçada ni la vorera.
En tot cas es respectarà el descans dels veïns i en el cas que hi hagi queixes
motivades per part d’aquests, s’haurà de retirar la terrassa.

Tercer.- Per donar compliment a les especificacions segons articles 59 i 68 del Pla
Especial de la Subzona Nucli antic(Clau 1A):
- No es permet la instal·lació de mobiliari complementari com geladores, jardineres,
etc.
- No es permet elements publicitaris en la façana.
- Només s’autoritzaran les cadires, taules i parasols segons les característiques
descrites en l’article 80 del Pla Especial del centre històric d’Almacelles:
 Han de ser de fossa d’alumini mat i brillant
 o de fusta envernissada o pintada i marbre
 o d’alumini lacat, anoditzat o extrussionat
 o d’acer lacat o inoxidable
 o de vímet natural, artificial o vímet combinat amb alguns dels anteriors
En cap cas es permetrà la instal·lació de taules i cadires de plàstic.
-

Els colors de tendals, ombrel·les i elements tèxtils correspondran a la carta de
colors segons l’article 80 del Pla Especial, que són els següents:







Color dels elements tèxtils: RAL1001, RAL1013, RAL 1014, RAL 1015,
RAL1019, RAL5014, RAL7032, RAL7032, RAL7035, RAL9001, RAL9002,
RAL903, RAL9010 o RAL9016
Color de les taules i cadires si són de vímet: RAL1001, RAL1015, RAL1019,
RAL9001, RAL8022.
Color dels coixins: RAL1001, RAL1019, RAL1015, RAL1024, RAL3005,
RAL3007, RAL3009, RAL5008, RAL5011, RAL5020, RAL6004, RAL6005,
RAL6007, RAL6009, RAL6012, RAL6015, RAL6020, RAL7006, RAL 7009,
RAL7022, RAL7026,RAL7033, RAL7036, RAL7039, RAL8012, RAL8014,
RAL8015, RAL8028, RAL9001 o RAL9002.
Les ombrel·les seran formades per estructura d’acer inoxidable, alumini
anoditzat o extrusionat o fusta envernissada. Les lones seran del color:
RAL1001, RAL1013, RAL1014, RAL1015 o RAL1019

Quart.- En compliment de les ordenances fiscals aprovades en el BOP de la província de
Lleida núm. 178 de data 22 de desembre de 2012, us informem que l’horari de les
terrasses interiors i exteriors serà el següent:
- De dilluns a dijous: de les 7 del mati fins a les 23 h
- Divendres i dissabtes: de les 9 del mati fins a la 1 de la matinada
- Diumenges i festius: de les 9 del mati fins a les 24h
Atès el que disposen els articles 56.3 i 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decreto 336/1988, de 17 de octubre, que permet autoritzar les llicencies
d’us privatiu o especial de la via publica, i que l’expedient compleix amb les seves
determinacions, es proposa a la Junta de Govern:
Donar llicència a Cristobal Arno Alonso per a la ocupació de la via pública en el carrer
Diputació , 1 , en les condicions fixades en l’informe tècnic esmentat, previ el pagament
de la taxa en la part proporcional.
Els reunits aproven la proposta.
7.2.- S’emet e n compliment del que disposa l’article 3 del Real Decret 1174/1986 de 18
de setiembre regulador del Régimen del los funcionarios de Habilitación Estatat i de lo
que establece el articulo 172 del Rof.
Atès que la Comunitat de propietaris de la Rambla de Catalunya, 21, ha sol·licitat
ampliar en un metre el gual que tenen en el carrer Sant Jordi.
Atès l’informe de la tècnica Municipal de data 31 de maig de 2016 que es transcriu, te el
següent contingut:
Na Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic al servei de l’Ajuntament d’Almacelles, en
resposta a la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Rambla Catalunya,21, amb
registre d’entrada 1419/2016 en la que sol·liciten ampliar 1 metre el gual existent que
tenen al carrer Sant Jordi emeto el següent,
INFORME
La comunitat de propietaris de Rambla Catalunya, 21 tenen l’accés al garatge a través de
dos portes situades al carrer Sant Jordi.
Actualment disposen d’un gual de 6 metres de longitud situat davant de les dos portes de
garatge. El nombre de gual és el 814 i s’ha pagat les corresponents taxes.

Segons la sol·licitud presentada, quan aparquen vehicles al costat del gual, s’impedeix la
maniobra d’entrada/sortida al garatge. Per això sol·liciten ampliar el gual 1 metre per
cada costat.
Donat que la porta esquerra es situa gairebé al límit d ela façana, no es viable ampliar el
gual pel costat esquerra ja que s’envairia la vorera davant de la propietat veïna.
D’altra banda, es considera que no hi ha cap objecció per a ampliar un metre el gual pel
seu costat dret.
CONCLUSIÓ
Es considera que no hi ha cap objecció per autoritzar l’ampliació d’un metre el gual pel
seu costat dret.
Caldrà modificar la longitud del gual per tal d’actualitzar la taxa de gual a 7 metres.
Atès el que disposen els articles 56.3 i 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decreto 336/1988, de 17 de octubre, que permet autoritzar les llicencies
d’us privatiu o especial de la via publica, i que l’expedient compleix amb les seves
determinacions, es proposa a la Junta de Govern:
Donar llicencia a la Comunitat de propietaris de la Rambla de Catalunya, 21, per a la
ampliació de gual, en un metre, per la part dreta, del que disposen en el carrer de Sant
Jordi, en les condicions fixades en l’informe tècnic esmentat, ampliant el pagament de la
taxa en la part proporcional.
Els reunits aproven la proposta.

7.3.- S’emet e n compliment del que disposa l’article 3 del Real Decret 1174/1986 de 18
de setiembre regulador del Régimen del los funcionarios de Habilitación Estatat i del que
estableix l’article 172 del Rof.
Atès que en Joan Francesc Morillo Fernandez te un gual en el carrer Anselm Clave, 23 i
ha sol·licitat ampliar-lo en per a poder sortir degudament sense que l’hagin de dificultar
els veïns que aparquin prop de la sortida.
Atès l’informe de la tècnica Municipal de data 31 de maig de 2016 que es transcriu, te el
següent contingut:
Na Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic al servei de l’Ajuntament d’Almacelles, en
resposta a la sol·licitud Sr. Joan Francesc Morillo Fernández de data 21 de març de
2016, emeto el següent,
ANTECEDENTS
El Sr. Joan Francesc Morillo Fernández té un gual situat al carrer Anselm Clavé, núm.43.
En aquest carrer l’estacionament de vehicles es realitza cada 15 dies en un costat.
El Sr. Joan Francesc Morillo, quan els vehicles estan aparcats al costat contrari on es
situa el seu gual, no pot aparcar ni treure el seu vehicle, que és un camió. Per això
sol·licita una zona de 15 metres situada en front del gual núm. 832 en la que es prohibeixi
estacionar vehicles o bé instal·lar una senyal de càrrega/descàrrega de 5 metres al costat
del gual
INFORME

En aquest tram del carrer Anselm Clavé, l’aparcament es realitza cada quinze dies a un
costat. Per tal de facilitar la maniobra d’entrada i sortida es viable canviar l’aparcament i
que els vehicles estacionin sempre al mateix costat, és a dir l’aparcament es realitzarà
sempre al costat dels nombres imparells.
En el cas que hi hagués algun gual al costat dels nombres parells, s’hauria de mantenir
vigent per tal de mantenir l’accés als habitatges amb vehicle, fent reserva d’ús exclusiu
del pas de vehicles sobre la vorera.
Actualment el gual núm. 832 té una longitud de 4 metres. Donat que la façana de l’edifici
té 7,50 metres, el gual màxim que es podria autoritzar és de 7,30 metres, que es el que
ocupa tota la façana ja que no pot enviar la vorera davant la propietat d’altres veïns.
Donat que no consta que en aquest magatzem es desenvolupa cap activitat, no es viable
autoritzar una zona de carrega i descàrrega a nivell particular.
CONCLUSIÓ
Per tot l’esmenat anteriorment, considero oportú que:
Modificar l’aparcament del carrer Anselm Clavé en aquest tram, de forma que els
vehicles aparquin sempre al costat dels nombres imparells. Es modificarà la senyalització
vertical que regula l’aparcament en aquest tram de carrer.
Segons Ordenança fiscal núm. 25, caldrà mantenir, si procedeix, els guals existents en
el costat de nombres parell del carrer, per tal de mantenir l’accés als habitatges amb
vehicle, fent reserva d’ús exclusiu del pas de vehicles sobre la vorera.
Caldrà que el Sr. Joan Francesc Morillo Fernández sol·liciti una ampliació de 3,30 del
gual núm. 832, de forma que aquest tindrà una longitud total de 7,30 metres.
Atès el que disposen els articles 56.3 i 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decreto 336/1988, de 17 de octubre, que permet autoritzar les llicencies
d’us privatiu o especial de la via publica, i que l’expedient compleix amb les seves
determinacions, es proposa a la Junta de Govern:
Aprovar l’informe esmentat i donar llicencia a Joan Francesc Morillo Fernández que te
un gual en el carrer Anselm Clave, 23 , per a la ampliació del gual, en 3’30 metres mes ,
en les condicions fixades en l’informe tècnic esmentat, ampliant el pagament de la taxa
en la part proporcional.
Els reunits aproven la proposta.

7.4.- INFORME - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra consistent en la construcció de residència per a la gent gran
d’Almacelles, consistent en l’adequació de les habitacions 210 a 218 de la planta segona.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 17.194.39 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres de construcció de residència per a la
gent gran d’Almacelles, consistent en l’adequació de les habitacions 210 a 218 de la
planta segona, per procediment negociat sense publicitat.
El contracte té un import de 57.305,22 euros, IVA inclòs. La resta de despesa serà
finançada amb una subvenció de la Diputació de Lleida de 40.110,83 euros.

TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
contracte d’obres.
QUART.- Sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses per l’òrgan de contractació.
CINQUÈ.- Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant
amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146 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.
Es dóna compte per urgència de les següents peticions:
Es dóna compte per urgència la petició de Laia Martí Cacho, amb registre d’entrada
1987/2016, de 6 de juny de 2016, regidora i representant del grup municipal
Almacelles Lliure, sol·licitant autorització per muntar una parada informativa al carrer
Major, zona del mercat, el dia 9 de juny, amb motiu de la campanya informativa sobre
el canvi climàtic i el TTIP que està portant a terme el grup municipal, pretenen ocupar
la via publica repartint octavetes.
El vicesecretari fa constar que el motiu de l’actuació sol·licitada, no el veu relacionat
amb la campanya electoral.
Els reunits considerant que es una actuació electoral, proposen als reunits desestimar
la petició, atès que el dia 9 de juny es troba fora dels dies de campanya electoral. Els
reunits aproven la proposta.
Es dóna compte de la petició d’Esquerra Republicana de Catalunya, número d’entrada
1971/2016 de 3 de juny de 2016, sol·licitant l’ús de la sala del cinema del Centre Cultural
,pel dia 9 de juny de 2016, per a fer una xerrada sobre les revisions cadastrals, què els
reunits acorden autoritzar.

Es dóna compte de la instància de Na Laia Martí Cacho regidora de l’ajuntament, número
d’entrada 1986/2016, de data 6 de juny de 2016, fent constar, que en referència al
requisit exposat al públic per l’ajuntament, en el què es manifesta que per ocupar el lloc
d’agent per reforçar el cos de la policia local per les vacances, cal estar en posició de
l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris BTP, es demana la supressió
d’aquests requisit, atès que a partir de l’1 de gener de 2016, va quedar suprimit el permís
de la classe BTP. Pels reunits s’acorda fer constar a la sol·licitant que ja s’ha esmenat
aquesta errada.

Es dóna compte de la petició del Centre de Sant Joan de Déu, número d’entrada
1790/2016, de 20 de maig en la què es sol·licitava que el personal del centre, pogués
accedir a les Piscines Municipals de forma gratuïta. Els reunits acorden comunicar que
d’acord amb l’ordenança fiscal, solament està previst la reducció per entrada de grup.

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.30 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL VICESECRETARI,

