J20160914.41.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 14 DE SETEMBRE 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 15.20h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, 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 i extraordinària d’urbanisme, del 8 de
setembre de 2016. Pels reunits, s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2913/2016, presentada per la Sra.
Sílvia Álvarez Marques, en representació de PA I PASTISSERIA MARQUES SL, en la
què sol·licita, es col·loqui una font a la plaça de la Vila. La Junta de Govern acorda
deixar-ho pendent d’estudi i comprovar si hi ha les canonades adequades per col·locarla.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2982/2016, presentada per la Sra.
Eva Quintana, en representació de la PENYA “Els de Sempre”, en el què sol.liciten,
poder disposar de la Sala del Cau els dies, 7,8 i 9 de setembre en horari de 10.30 a 12h,
i la sala del Centre Cultural els dies, 7,8,9,12,13 i 14 en horari de 19.30 a 21h, per tal de
poder realitzar les inscripcions a la penya, per les festes de setembre. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2984/2016, presentada per la
U.E.C.- PROSEC Almacelles ( Institut), en el què sol.liciten, poder disposar d’un espai del
Centre Cultural, per poder realitzar l’activitat de Taller de Cuina amb els alumnes, els

dimarts, dimecres i dijous de 12.30 a 14.30h. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.

LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 89/2016
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. 89/2016), instada per la Sra. Maria
Carmen Espinosa Martínez, per a pintar les façanes principal i lateral de l’edifici situat al
carrer Sant Francesc, núm. 26 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 650,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 5 de setembre 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
corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe tècnic abans esmentat; i que són els següents:
• No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 m. d’alçada.
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. 90/2016
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. 90/2016), instada pel Sr. Antonio Martí
Martí, per a l’aïllament tèrmic en paret mitjanera de l’edifici situat al carrer Segrià, núm.
12 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 849,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 5 de setembre 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
de construccions corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que
consten a l’informe tècnic abans esmentat; i que són els següents:
• El color de l’acabat de l’aïllament serà de color gris natural, tal i com s’especifica el
pressupost adjunt.
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. 93/2016
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. 93/2016), instada pel Sr. Luis Sanz
Roldan, per a pintar la façana principal de l’edifici, d’un 20 m2 de superfície, situat a la
Rambla de Catalunya, núm. 22 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 200,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe tècnic abans esmentat; i que són els següents:
• No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 m. d’alçada.
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. 94/2016
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. 94/2016), instada pel Sr. Emilio Subias
Mur, per a arrebossar i pintar la façana lateral de l’edifici, situat al carrer de Sant Josep,
núm. 31 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
1.023,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
corresponent als tràmits de l’expedient.
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. 92/2016
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. 92/2016), instada per la Sra. Maria Melet
Casanovas , per a l’arranjament del sòcol de la façana de l’edifici, situat al carrer de Sant
Roc, núm. 44 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
450,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
corresponent als tràmits de l’expedient.
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. 95/2016
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. 95/2016), instada pel Sr. Juan Rueda
Vizcaino, per a l’arranjament del garatge de l’habitatge, situat al carrer Raval Alt, núm. 29
d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 1.800,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
de construccions 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. 98/2016
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. 98/2016), instada pel Sr. Joaquín Moliné
Escanilla, en qualitat de President de la Comunitat de Propietaris per a l’arranjament de
l’entrada de l’edifici, situat al carrer Diputació, núm. 41 d’aquest municipi d’Almacelles;
per un pressupost d’execució material de: 12.500,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
de construccions 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. 96/2016
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. 96/2016), instada pel Sr. Ramon Royo
Cortadellas, per a la instal·lació d’una caseta prefabricada de 3 x 2 m. per al reg per
aspersió de les finques, a la parcel·la 107 del polígon 7 de la Partida “Piconill” d’aquest
terme municipal, segons croquis de situació adjunt; i per un pressupost d’execució
material de: 2.500,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 6 de setembre 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
de construccions corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que
consten a l’informe dels serveis tècnics municipals; i que són les següents:
• La caseta es situarà a una distància de dos metres dels dos camins que delimiten
la finca, segons plànol adjunt.
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. 100/2016
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. 100/2016), instada per la Sra. Engràcia
Llurda Vidal, per a canviar el terra de la terrassa de l’habitatge situat al carrer Príncep de
Viana, núm. 23 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de:
245,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 7 de setembre 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
de construccions 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.

VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Havent- se presentat la relació de factures de l’any 2016 encapçalada per la Fra.
núm. 1391 fins a la Fra. núm. 1473 per un import total de 117.361,25 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 Manuel Casañé Roca en data 08-08-2016 registre
d’entrada numero 2725/2016 en la que exposa que havent finalitzat les obres a l’edifici
situat a la Plaça de la Vila, 10 (exp. 53/2015), sol·licita la devolució de la fiança
dipositada. Vista la documentació aportada i els informes favorables dels serveis tècnics,
la junta de govern acorda la devolució de la fiança sol·licitada.
6.3.- Vista la instància presentada per Rosa Visa Gilart en data 29-08-2016 registre
d’entrada numero 2864/2016 en la que exposa que havent finalitzat les obres a l’edifici
situat al carrer de la Mercè, 11 (exp. 53/2015), sol·licita la devolució de la fiança
dipositada. Vista la documentació aportada i els informes favorables dels serveis tècnics,
la junta de govern acorda la devolució de la fiança sol·licitada.
6.4.- Vista a la instància presentada per Grudeco 2001 SL en data 14-07-2016 registre
d’entrada numero 2497/2016 en la que exposa que havent realitzat les reparacions
indicades pels serveis tècnics, sol·licita la devolució de la fiança dipositada per la correcta
execució de les obres d’urbanització i reforma del carrer Sant Jaume i Carrer Anselm
Clavé, vist l’informe favorable dels serveis tècnics, la junta de govern acorda la devolució
de la fiança sol·licitada.
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 s’acorda aprovar per unanimitat, el pressupost presentat per MÉS
TUMÀCAT S.L., amb data 12 de setembre de 2016, per un import de 1.875,50 euros IVA
inclòs, per l’espectacle a realitzar dins els actes de Festa Major, el dia 23 de setembre de
2016.

Per urgència la regidora de Cultura dóna compte de la instància amb registre d’entrada
número 3067/2016, presentada per la BATUCADA ALMACELLES BATZAC, en la què
sol.liciten poder disposar de la Sala Polivalent els dies 12 i 19 de setembre de 21 a
22.45h, per poder fer l’assaig. Els reunits per unanimitat, autoritzen la petició.

Per urgència la regidora de Cultura dóna compte de la instància amb registre d’entrada
número 3183/2016, presentada per UCSA, en el què sol.liciten, poder disposar de la sala
del Cinema, el dijous 15 de setembre a les 20.30h, per tal de realitzar una reunió amb els
comerciants. Els reunits per unanimitat, autoritzen la petició.
Per urgència s’acorda aprovar l’aportació de 1.200,00€, a Almacelles Atlètica per la
organització de la cursa de la Milla Urbana, per les festes. L’interventor informa
favorablement que hi ha partida.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 15.45 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETARIA,

