J20160928.43.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 28 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 15h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, amb l’assistència, del vicesecretari Sr.
Ramon 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 20 de setembre de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació. Afegint en l’apartat relatiu a l’aprovació de la certificació
s’obres d’instal·lació de la nova canonada d’aigua potable al carrer del Carme, que
aquesta s’aprova per tal de justificar davant la Diputació l’obra realitzada.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3252/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ AFRICANA AMICS D’ALMACELLES, en la què sol.liciten, tenint
concedida la sala Polivalent pel 15 d’octubre de les 5 de la tarda a les 2 del matí, poder
ampliar aquests horari fins les 3 de la matinada, així com poder disposar de cadires. La
Junta de Govern acorda autoritzar la petició, si bé, tenint en compte que la música
s’haurà d’aturar a partir de les 11 de nit, per tal de no causar molèsties als veïns.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3346/2016, presentada pel Centre
de Formació L’ESCOLA, en el què sol.liciten, seguint l’itinerari de classes iniciat l’any
2014 amb participants d’Almacelles i poblacions veïnes, la cessió de la Sala Polivalent,
per impartir les classes de ball tots els dissabtes a partir de les 8 del vespre, de l’1
d’octubre de 2016 al 27 de maig de 2017. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de les parcel·les 2 i 39 dels polígons 6 i 5 d’aquest terme
municipi d’Almacelles.
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 presentada per la societat GIRIBET GOYA, SL., amb registre d’entrada de
documents núm. 2771/2016, per la declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació urbanística de les parcel·les 2 i 39 dels polígons 6 i 5 d’aquest terme
municipal d’Almacelles.
Atès l’informe favorable emès en data 21 de setembre de 2016 per l’arquitecte tècnic al
servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, amb el contingut
literal següent:
INFORME
OBJECTE:
Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
FINCA INICIAL
FINCA I1: de superfície 34.864 m2 segons nota registral i 39.848 segons cadastre
Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Lleida, tomo 238, llibre 12
d’Almacelles, foli 90, finca 1681 inscripció 6ª
Finca discontinua dividida per la via Ferrocarril de Lleida
Delimitació segons plànols.
Propietat de Giribet Goya SL
FINQUES RESULTANTS DESPRÉS DE LA SEGREGACIÓ
De la segregació de la finca I1 s’obtenen les parcel·les resultants següents:
FINCA R1: de superfície 18.205 m2 segons plànols de cadastre
Correspon a la parcel·la cadastral 2 del polígon 6
FINCA R2: superfície 21.643 m2 segons plànols de cadastre
Correspon a la parcel·la cadastral 39 del polígon 5
CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE LA PARCEL·LA
Tota la finca I1, té la classificació de sòl no urbanitzable.
OBJECTIUS DE LA SEGREGACIÓ

Dividir en dos porcions una finca rústica.
Atenent els apartats anteriors la proposta de segregació presentada si compleix amb la
unitat mínima de cultiu però cal esmenar que segons la Llei 19/1995.
A més a més, la finca inicial ja ha quedat dividida físicament pels terrenys ocupats per la
via de tren i que ambdues parcel·les es situen en sòl rústic, es considera que no hi ha
objeccions a oposar per la concessió de la llicència de segregació
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- Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística per a la
segregació de les finques descrites anteriorment.
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 declarar la innecessarietat de la llicència de
parcel·lació urbanística per a la segregació de les finques descrites anteriorment, previ
pagament de la taxa corresponent als tràmits de l’expedient. 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. 1556 fins a la Fra. núm. 1728 per un import total de 94.040,74 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 Benito Arnó e hijos SAU, en data 21-7-2016,
registre d’entrada numero 3353/2016, en què comuniquen la cessió de crèdit de la
factura 16CT-110 d’import 30.339,46€ a Bankia SAU i de la que acompanyen
l’acceptació de l’endós per part de Bankia, Vista la documentació aportada la junta de
govern es dona per assabentada de l’endós i acorda que intervenció expedeixi la presa
de raó.
6.3.- Vista la instància presentada per Lluís Bordes Capdevila en data 13-09-2016,
registre d’entrada numero 3179/16, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia segons
acord de condicions de treball del personal empleat de l’ajuntament d’Almacelles, vista la
documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la per import de 136€.
6.4.- Vista la instància presentada per Generosa Gómez Alonso en data 21-09-2016,
registre d’entrada numero 3443/16, en què exposa que el 13-09-2016 va complir el seu
tercer trienni de serveis efectius a l’administració pública i sol·licita que se li reconegui
aquest tercer trienni amb els drets econòmics inherents, la junta acorda concedir-lo a
partir de la data en què tingui efecte.

6.5.- Vista la instància presentada per Francisco Sangüesa Paricio en data 15-09-2016,
registre d’entrada numero 3245/16, en què exposa que el 02-05-2016 va complir tres
anys de serveis efectius a l’administració pública i sol·licita que se li reconegui aquest
primer trienni amb els drets econòmics inherents, la junta acorda concedir-lo a partir de la
data en què tingui efecte.

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 a proposta de l’interventor el Sr. Alcalde inclou els següents punts:
Vista la petició de Maria Martí Pedrós, demanant el retorn de quota de matricula i
material feta a la llar d’infants, per import de 145€, respecte al seu fill Guerau Arimon
Martí, com a conseqüència d’un canvi de població de residència.
Atesa la proposta d’intervenció i la tècnica de promoció econòmica, sobre el contingut de
l’article 10 del reglament vigent, s’acorda denegar la petició per no estar prevista la
circumstancia plantejada.

Vista la petició de Cristina Moreno Garcés, demanant el retorn de quota de matricula i
material feta a la llar d’infants, per import de 145€, respecte al seu fill Dario Laria Moreno,
com a conseqüència de baixa a la llar d’infants per motius personals.
Atesa la proposta d’intervenció i la tècnica de promoció econòmica, sobre el contingut de
l’article 10 del reglament vigent, s’acorda denegar la petició per no estar prevista la
circumstancia plantejada.

Vista la petició de Marta Ardiaca Marsol, demanat la baixa temporal de la llar d’infants
per motius de salut, dels seus fills Aïna i Martí González Ardiaca.
Atesa la proposta d’intervenció i la tècnica de promoció econòmica, sobre el contingut de
l’article 10.3 del reglament vigent, s’acorda estimar la petició de suspensió temporal del
rebut mensual, amb reserva de plaça.

Per urgència s’inclou a proposta de la Regidora d’Hisenda, l’adquisició de material per la
Policia Local, per import de 990,55€ IVA Inclòs, aprovant el pressupost de INSIGNA de
data 15 de setembre de 2016, amb l’informe favorable d’intervenció.

A proposta de la Regidora de Cultura, s’acorda adquirir de PublyArte la quantitat de 500
unitats de pins d’Almacelles amb metall daurat per import de 1,80€ unitat, acceptant el
pressupost de data 25 de maig de 2016, que informa favorablement l’interventor.

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,

