J20160621.27.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 21 DE JUNY DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
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 Sra. Mª Lluïsa Granero
Murgades i l’interventor, 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 14 de juny de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- 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, per celebrar el 1r
aniversari del bar, el proper 16 de juliol de 2016, permís per tancar el carrer per poder fer
un concert , així com un punt de llum i escenari. La Junta de Govern acorda deixar-ho
pendent d’estudi.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2100/2016, presentada per la SRA.
ELISABET PURROY SISÓ, en la què sol·licita, permís per tallar el carrer Ravalt Alt, des
del c/ Prat de la Riba fins al c/ Doctor Agustí, per celebrar la revetlla de Sant Joan, així
com 4 tanques. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2113/2016, presentada per
MANCHO – MONYARCH, SCP, en el què sol·liciten, que se’ls concedeixin els permisos
corresponents per tallar el carrer davant del gimnàstic ( Sant Antoni, 137), de les 19.30 a
les 20.30h, el dia 23 de juny de 2016, per fer com cada any una exhibició de Zumba

totalment gratuïta, això com la cessió d’una petita tarima pel monitor. La Junta de Govern
acorda autoritzar-ho.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2125/2016, presentada pel
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU, en el què sol.liciten, poder vendre al
mercat municipal, els dijous 16,23 i 30 de juny i 7 i 14 de juliol, les plantes que elaboren
en l’activitat d’horticultura terapèutica. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.

LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 64/2016
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 i d’ocupació del vol de la via pública (exp.
64/2016), instada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, per instal·lació d’una
nova línia aèria de baixa tensió per un nou desplaçament d’instal·lacions a petició de
l’ajuntament d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
3.750,17 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 13 de juny de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
•

Un cop finalitzades les obres, es repararan tots 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.
Vist el que disposa l’art. 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per
Decret 336/1988, el de 17 octubre, es proposa a la Junta de Govern Local, que acordi
concedir, previ pagament de la taxa i de l’impost corresponents, la llicència d’ocupació de
via pública i la llicència d’obres esmentades.
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 16 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. 1023 fins a la Fra. núm. 1065 per un import total de 16.502,98 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 Maria Serrate Aldabó en data 13-06-2016, registre
d’entrada numero 2095/16, 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.
6.3.- Vista la instància presentada per Carmen Pampols Justribó en data 14-06-2016,
registre d’entrada numero 2112/16, 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 Estatal i de lo
que establece el articulo 172 del Rof.
Atès l’informe de la tècnica Municipal de data 8 de juny de 2016 en resposta a la
sol·licitud de la Sra. Naima Bouhout Lgouariai, 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 Sra. Naima Bouhout Lgouariai amb registre d’entrada
519/2016 en la que sol·liciten es posi una placa on comença el carrer dels Dipòsits emeto
el següent,
INFORME
La parcel·la propietat de la Sra. Naima Bouhout es situa en sòl urbanitzable delimitat
Sector 4, pendent de desenvolupament del Pla Parcial, que actualment està en tràmit
d’aprovació inicial. Per tant encara no estan definits els vials ni l’ordenació d’aquest
sector.
D’altra banda, el nom de Dipòsits correspon a la zona en general que engloba diversos
carrers i camins. Concretament, i segons cadastre, la seva parcel·la es situa en la
cantonada del carrer Tossal 4 i carrer E.
D’altra banda, cal mencionar, que tal i com la Sra. Naima Bouhout especifica en la seva
instància, en el padró d’habitants municipal consta empadronada en el carrer dels
Dipòsits núm. 257
CONCLUSIÓ
Per tot l’esmenat, NO es considera oportú col·locar un rètol amb el nom de carrer dels
Dipòsits en l’entrada al carrer on es situa la parcel·la de la Sra. Naima Bouhout Lgouarai.
Atès que segons els RD 1690/186 de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població
en el seu article 75, l’ajuntament es qui fixa en el NOMENCLATOR previ al Padró, els

noms dels vials, no havent-se procedit a donar el nom del carrer dels Dipòsits a l’indret
on demana la sol·licitant, sinó que la parcel·la està identificada com carrer E (extraradi
257) encara que per una errada en el Padró hi diu carrer dels Dipòsits 257.
Atès que l’adreça cadastral de la finca es la del carrer del Tossal, 4.
Es per això que es proposa, desestimar la petició d’anomenar carrer dels Dipòsits.
Els reunits aproven la proposta.

7.2.- Es dóna compte del decret 97/2016, de data 10 de juny de 2016, que es transcriu a
continuació per la seva ratificació:
“DECRET 97/2016
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:
Atès que PIROTECNIA ROSADO, S.L. en data 3 d’agost de 2015, amb registre d’entrada
2403/15, va sol·licitar permís per instal·lar una caseta sense magatzem (tipus M) al solar
situat entre el C/ Melcior de Guàrdia i la Rambla de la Il·lustració (on es col·loquen les
firetes) destinada a la venta de productes pirotècnics entre els dies 10 i 23 de juny de
2016.
A la vista de l’escrit de la Subdelegació del Govern de data 1 d’abril de 2016, amb
registre d’entrada 1315/16 comunicant-nos l’autorització per la instal·lació i el
funcionament de l’establiment de venta d’articles pirotècnics, al Sr. José Rosado Barrón,
representant de l’empresa PIROTECNIA ROSADO SL.
A la vista de l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de l’ajuntament d’Almacelles,
de data 8 de juny de 2016. Que determina que s’utilitza el mateix projecte de
l’autorització del mes de juny del 2013, redactat per l’enginyer industrial Dan Marco,
redactat en data 14 de febrer de 2013. I que aquest compleix amb la Instrucció Tècnica
Complementaria número 17 del Reglament d’articles pirotècnics i cartuxeria aprovat pel
Real Decret 989/2015 de 30 d’octubre. Però es proposa una nova ubicació per la caseta.
Es proposa ubicar-la al carrer Melcior de Guardia, cantonada amb el carrer Doctor Rubió
i Sans.
Vist el que disposa l’article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals aprovat pel
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, i l’informe de vicesecretaria de data 8 de juny de 2016.
RESOLC:
Primer.- Autoritzar l’ús privatiu de l’espai públic del carrer Melcior de Guàrdia, cantonada
amb el carrer Doctor Rubio Sanz, d’acord amb el plànol adjunt, a l’empresa PIROTECNIA
ROSADO SL per instal·lar una caseta destinada a la venda de productes pirotècnics
entre els dies 10 i 23 de juny de 2016.

Segon.- Comunicar-li que l’ocupació de la via pública s’autoritzarà previ pagament de la
taxa corresponent. Per aquest tipus d’establiments s’aplicarà l’ordenança fiscal núm. 23
taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer ambulant i rodatges cinematogràfics, tarifa
quarta, punt 6, aprovada en el Butlletí Oficial de la província de Lleida núm. 233 de data 3
de desembre de 2015.
Tercer.- Donar trasllat del present acord als interessats.
Quart.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde,”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.

7.3.- Es dóna compte del decret 100/2016, de data 13 de juny de 2016, que es transcriu
a continuació per la seva ratificació:
“DECRET 100/2016
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:
Vist el document amb registre d’entrada número 1636/2016, presentat pel JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE LLEIDA, en el què ens comuniquen, que d’acord
amb el recurs abreujat Contenciós Administratiu número 158/2016, interposat per
n’ENGRACIA LLURDA VIDAL, contra reclamació de responsabilitat patrimonial, davant
l’ajuntament de data 27 d’abril de 2015, en reclamació de danys sofert el 3 d’abril, en la
façana de la seva vivenda del carrer Príncep de Viana, 23, per trencament de dues
plaques de granet, a causa d’una rasa en la vorera per par de l’empresa GAS NATURAL
SA, llicència d’obres 1/2015.
Atès que 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.
És per això que,
RESOLC:
Primer: Que es faci tramesa de l’expedient i es designi al lletrat Sr. Josep Lluís
Rodríguez Ros, per a la defensa de l’Ajuntament.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde,”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.
Per l’alcaldia es proposa i els reunits aproven, que s’informi a la interessada dels passos
donats per l’ajuntament respecte a la Companyia Gas Natural.

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 urgència es dóna compte de la instància número 2204/16, presentada pel Grup
Municipal de Convergència i Unió, en la què en relació a l’expedient per a la retirada de
les pancartes mal situades del grup polític En Comú Podem, sol.liciten poder veure i
obtenir còpia de tot l’expedient. Els reunits acorden autoritzar la còpia de l’expedient.
Vist el document amb registre d’entrada número 2169/2016, presentat pel
DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, en el què sol·liciten que
s’acordi pel proper Ple el calendari de festes locals per al 2017. La Junta de Govern
acorda que s’estableixi el dia 2 de març, com a festa de l’Aigua, i el 23 de setembre com
a festa de La Mercè. No obstant això caldrà que el Ple ratifiqui la proposta.

Per part del regidor En Josep Godia es dóna compte, que el jurat de Vila Florida s’ha
personat en aquesta localitat per puntuar els engalanaments de balcons amb flors.
Per unanimitat els reunits s’acorden, felicitar en nom de la Corporació a l’atleta local
Esteve Mancho, què ha obtingut recentment el títol de Campió del Mon de culturisme
talla mitja.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.15 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETARIA,

