J201600801.34.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 1 D’AGOST 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:

SRA. ANNA ARENY TORRA

A Almacelles, a les 19.30 h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, i amb l’assistència del vicesecretari
Ramon Maria Cornellana Puigarnau, dels regidors assenyalats més amunt i dels també
regidors, Sr. José Antonio Conte Giral i Sra. Mª Lluïsa Granero Murgades i l’interventor,
Lluís Bordes Capdevila, 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 28 de juliol de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

II.- CORRESPONDÈNCIA:
No se’n presenta cap.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2607/2016, presentada pel SR.
ANTONIO VERDENY GUAL, en el què sol·licita, permís per posar un inflable al carrer
Major ( Bar la Llesca), el dijous 18 d’agost a partir de les 17.30h. La Junta de Govern
acorda autoritzar-ho.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2613/2016, presentada pel Sr.
Ramon Pascual, en representació del VEÏNS CARRER SANT ROC, en el què sol·liciten,
per la celebració de la festa del carrer, permís per poder tallar el trànsit entre els carrers
Miquel Cervantes i Antoni Gaudí, els dies 6 i 16 d’agost de 2016, així com 4 tanques per
poder fer-ho. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho, informant-los que només podran
tancar el carrer els dies assenyalats encara que les tanques estiguin allí.

3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2614/2016, presentada pel SR.
ISIDRE JUSTRIBÓ CARLES, en el què sol·licita, atès que té un seguit d’habitants
empadronats en dos pisos de la seva propietat, al carrer La Pau, 23 i La Pau, 23 1r, i que
ja fa temps que no hi viuen, que es facin les gestions per donar-los de baixa. La Junta de
Govern acorda gestionar-ho.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2633/2016, presentada per la SRA.
AIDA VIDAL FAURIA, en el què sol·licita, en motiu d’una celebració el dia 6 d’agost de
2016, poder disposar de 45 cadires. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició previ
pagament de la fiança i taxa corresponent.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 18/2016
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. 18/2016), instada per SEMILLAS EL
SOLC, per construcció d’un hivernacle al Pol. 6 Parc. 229 d’aquest municipi d’Almacelles;
per un pressupost d’execució material de: 10.843,14 €.
Atès l’informe favorable emès en data 18 de juliol de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
INFORME
OBJECTE:
CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNACLE de la parcel·la 229 del polígon, segons projecte
redactat per l’enginyer agrònom Carlos Estaran Justribó, visat pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Agrícoles de Catalunya en data 15 de febrer de 2016 amb núm. Visat
201600070, amb un pressupost de 10.843,14 €.
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 SEMILLAS EL SOLC SL consistents en
CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNACLE de la parcel·la 229 del polígon, segons projecte
redactat per l’enginyer agrònom Carlos Estaran Justribó, visat pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Agrícoles de Catalunya en data 15 de febrer de 2016 amb núm. Visat
201600070, amb un pressupost de 10.843,14 €.
2- Condicionar la llicència al compliment de l’article 240.3 del Poum:
- El desmunt i terraplenat màxim serà de 3,50 metres
- La separació mínima a les partions serà de 10 metres.
Adif:
- Previ a l’inici de les obres, el promotor haurà de sol·licitar l’oportuna autorització a
ADIF, mitjançant carta dirigida a la Jefa de Mantenimiento, adjuntant còpia del
Projecte visat que inclogui plànols en planta a escala 1/500 i de secció transversal
de la instal·lació projectada respecte al ferrocarril, en paper i arxius dxf-dwg.
- S’adjunta guia per a la tramitació d’autoritzacions d’obra.
Aesa:
- L’alçada màxima de les construccions projectades no excedirà de 5,22 m, inclosos
tots els seus elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire o
qualsevol altre afegit sobre l’edificació.
- Donada la situació i l’alçada de les construccions projectades, si es necessari la
utilització de mitjans electromecànics que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de
sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva
instal·lació.
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. 84/2016
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. 84/2016), instada pel Sr. Santiago Reñé
Arfelis, per sanejament de la façana, col·locar cara vista i aplacat de rajola travertino de
l’habitatge situat al C/Sant Isidre, núm. 13, d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de: 3.285,00 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 26 de juliol de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza,
que assenyala que:
No es permet el muntatge de bastides 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.
5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 85/2016
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. 85/2016), instada per la Comunitat de
Propietaris dels Blocs 2 de Març, per instal·lació de nova xarxa d’aigua potable per donar
subministre als sis blocs que formen la Comunitat de propietaris Blocs 2 de Març
d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 8.419,87 €.
Atès l’informe favorable, amb condicionants, emès en data 26 de juliol de 2016 per
l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza,
que assenyala que:
Un cop finalitzades les obres, caldria repassar 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.

VII.- INFORMES VICESECRETARIA:
7.1.- Assumpte: Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat pel Sr. Luis Miguel Gil Llano, en data 14 de març de 2016
amb registre d’entrada 864/16, on sol·licita donar d’alta els 5 gossos de la seva propietat
al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta els següents gossos propietat del Sr. Luis Miguel Gil Llano al cens municipal
de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM:
NOM
ROQUITA
ESTRELLA
LUNA
BLANCA
BOB

RAÇA
Pastor Alemany
Pastor del Caucas
Pastor Alemany
Creuat
Pastor del Caucas

XIP
941000016617357
941000014479087
941000014479079
941000012285019
941000017675074

Informar al propietari del gos que segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, quan aquests animals no
conviuen amb el propietari i es destinin a l’esport de la caça es considera una gossera
esportiva i s’han de registrar com a nucli zoològic.
Els reunits aproven la proposta.

7.2.- Assumpte: Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat pel Sr. David Pascual Enguita, en data 7 de juliol de 2016
amb registre d’entrada 2434/16, on sol·licita donar d’alta el gos de raça creuat de pastor
alemany de la seva propietat, amb xip: 981098106198947 al Cens d’Animals de
Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta el gos propietat del Sr. David Pascual Enguita al cens municipal de
l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM.
Els reunits aproven la proposta.
7.3.- Assumpte: Inscripció al cens d’animals de companyia d’Almacelles
A la vista de l’escrit presentat per la Sra. Maria Dolors Romero Espinar, en data 18 de
juliol de 2016 amb registre d’entrada 2531/16, on sol·licita donar d’alta el gos de raça
shih-tzu de la seva propietat, amb xip: 977200008805815 al Cens d’Animals de
Companyia de l’Ajuntament d’Almacelles.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en el seu article 14.2 que indica que els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi s’han
d’inscriure al cens municipal d’animals de companyia. Al cens ha de constar les dades
d’identificació de l’animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.
Vist el Reglament sobre tinença d’animals domèstics d’Almacelles aprovat en el ple de
data 11 d’Agost de 2002 i publicat en el BOP núm. 80 de data 10 de juny de 2010.
PROPOSO:
Donar d’alta el gos propietat de la Sra. Maria Dolors Romero Espinar al cens municipal
de l’Ajuntament d’Almacelles i a la plataforma ANICOM.
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 urgència l’alcaldia sotmet als reunits i aquests aproven la memòria valorada de
millora de les dutxes del camp de futbol i pavelló poliesportiu, redactada per la tècnica
Elisabet Purroy Sisó i per import de 15.279,60 € + IVA.
Per part de la Regidora de Cultura es dóna compte de la reunió amb autocars Gamon
on van tractar i aquesta empresa es va comprometre a col·locar en les marquesines
els horaris dels autobusos.
A proposta de la Regidora de Cultura, per urgència, es dóna compte de la següent
proposta als reunits:
Vista la instància presentada per l’Associació Amics de la Sardana d’Almacelles, en
data 20 de juny de 2016, registre d’entrada número 2164/16, en la que exposa que el
passat 4 de juny va organitzar el 20è. Aplec de la Sardana i sol·licita l’ajut, per fer front
al dèficit de l’esmentat aplec, de 556,53 €. Vista la documentació aportada els reunits
aproven el pagament de l’ajut.
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,

