J20161004.44.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2016
ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

Secretària:

SRA. ANNA ARENY TORRA

A Almacelles, a les 19.30h 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 28 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 3448/2016 presentada per UCSA,
en el què sol.liciten, poder disposar de la Sala Polivalent els dies 10,11,12 i 13 de
novembre de 2016, així com el següent:
 15 tanques de seguretat
 Publicitat ( cartells i ràdio Almacelles)
 Personal de neteja
 Brigada muntatge de la Fira
 Zona de la Rambla (estàtua de la Sardana), per a l’exposició de cotxes
 Suports d’instal·lació elèctrica per a stands de la Fira
 Seguretat a dins la sala versàtil i exterior zona rambla (exposició cotxes) durant la
nit
 Equips so per interior i exterior de la Sala Polivalent
 Permís per penjar publicitat a fanals, als carrers Ponent fins la Rambla i carrers La
Mercè fins Major.
La Junta de Govern acorda autoritzar-ho, menys l’equip de so exterior, i la seguretat dins
la sala versàtil i exterior zona rambla, durant la nit, que haurà d’anar a càrrec dels
organitzadors.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3481/2016 presentada pel CLUB
MUNIGIM’S, en el què sol·licita, poder disposar del Pavelló els dies 8 d’octubre per la

tarda nit i el 9 d’octubre pel matí, per celebrar una Master Class amb el gimnasta Campió
d’Espanya, així com taulers, cavallets i cadires per unes 70 persones. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3497/2016 presentada pel SR.
JOAN BONET CAPELL, en el què sol·licita, informe que acrediti la forta precipitació
d’aigua que es produí la matinada del passat 10 de setembre, provocant diferents
inundacions i desperfectes en carrers i pàrkings de la zona de la rambla (alçada zona
Polivalent), per presentar-lo davant la companyia asseguradora de l’Estació de Servei,
localitzada al carrer Major 97 i cobrir així els desperfectes que l’aigua va ocasionar. La
Junta de Govern acorda facilitar-li informe policial existent.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Vista la petició de pròrroga de la llicència d’obres 25/2011, per part de Salvador
Florido Bosch i Pilar Plana Freixanet, per l’obra de Rehabilitació d’edifici existent destinat
a magatzem, amb consolidació estructural i canvi d’us a habitatge unifamiliar entre
mitgeres, en el carrer Anselm Clavé, núm. 6 d’Almacelles que fou concedida per la junta
de govern de data 28 de febrer de 2012 .
Atès que tal com considera la doctrina, encara que ha transcorregut el termini
d’execució, no ha estat declarada per l’ajuntament la caducitat de la llicencia i, per tant,
aquesta continua vigent, el que suposa poder demanar vàlidament la prorroga, segons el
que disposa l’article 189.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que aprova la Llei
d’urbanisme.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics de data 21 de setembre de 2016.
Es per això que es proposa el següent :
Concedir pròrroga per sis mesos de la llicència d’obres 25/2011, atorgada a Salvador
Florido Bosch i Pilar Plana Freixanet, per l’obra de Rehabilitació d’edifici existent destinat
a magatzem, amb consolidació estructural i canvi d’us a habitatge unifamiliar entre
mitgeres, format per planta baixa i una planta pis, de superfície construïda total 339’25
metres, en el carrer Anselm Clavé, núm. 6 d’Almacelles, que fou concedida per la junta
de govern de data 28 de febrer de 2012 .
Segons acord de Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2010, caldrà dipositar una
fiança de 1.000,00 € per cobrir els possibles desperfectes que es puguin produir en la via
pública. Els reunits aproven la proposta.
5.2.- Assumpte:

Sol·licitud d’autorització de l’ús privatiu del domini públic en
l’espai del Cementiri municipal 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 pel Sr. Miquel Querol Gisbert, amb registre d’entrada de
documents núm. 3221/2016, per l’autorització de l´ús privatiu del domini públic en l’espai
del cementiri municipal per la construcció d’un panteó soterrat amb sis nínxols, segons
plànol presentat i pressupost de l’empresa Const. Juan Osuna, SL. per import de
6.534,20 €.
Atès l’informe favorable emès en data 28 de setembre de 2016 per l’arquitecte tècnic al
servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposa l’article57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya,
es proposa a la Junta de Govern Local, que acordi autoritzar l´ús privatiu del domini
públic en l’espai del cementiri municipal per la construcció d’un panteó soterrat amb sis
nínxols, previ pagament de l’impost i la taxa corresponent als tràmits de l’expedient. Els
reunits aproven la proposta.
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Per unanimitat s’aproven les despeses de quilometratge per desplaçaments de
l’alcaldia del període 22/06/2016 a 30/09/2016 per import de 717,52 €.
VII.- INFORME DE VICESECRETARIA:
7.1.- A la vista del recurs interposat en l’expedient que es dirà i per donar compliment al
que disposa l’article 175 del ROF es realitza la següent proposta d’acord de la Junta de
Govern:
Vista la instància amb registre d’entrada número 95/2015, presentada per la Sra. Eva
Quintana Montornes, en la què fa constar el passat 14 de juliol de 2014, a les 11.45h, el
seu fill Daniel Rovira Quintana, juntament amb altres companys i monitores de
l’acadèmia, van adreçar-se a la placeta del Tossal per tal d’esmorzar i gaudir d’una
estona d’esbarjo, i al anar a beure a la font, tot just recolzar-se la bandeja superior
aquesta va cedir, ja que no estava degudament subjectada al peu, i va caure a sobre del
dit polze del peu.
Atès que l’impacte sofert va ocasionar al noi una greu ferida, cosa que li va
impossibilitar caminar, banyar-se i participar de les activitats esportives on estava inscrit,
fins passat un mes quan va ser donat d’alta. En la petició es demanava entre d’altres la
devolució de l’abonament de les piscines.
Atès que per Junta de Govern de 21 d’octubre de 2015 es va resoldre la petició fent
constar
que donat que no s’havien presentat proves dels fets i atès el temps
transcorregut des de es varen produir aquests , fins a la seva reclamació, pels reunits
s’acordà denegar la petició de devolució de l’abonament de les piscines.
Atès el recurs de reposició presentat per la interessada amb data 23 de novembre de
2015 i el testimoni presentat en dat 15 de febrer de 2016, en virtut del qual s’ha pogut
comprovar que el plat de la font estava solt i va caure sobre el peu del fill causant-li la
ferida abans esmentada, que li va impedir l’ús de les piscines i de l’abonament infantil
durant tota la temporada.

Vista la proposta de Vicesecretaria i el que disposen els articles següents:
- Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Els articles 12, 14 a 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
- Els articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa:
Estimar el recurs plantejat, considerant certs els fets al·legats, causats per l’anormal
funcionament dels serveis de les font publiques i, en conseqüència, reparar els danys
causats indemnitzant a Sra. Eva Quintana Montornes mitjançant el retorn de la quantitat
de 23€, que correspon al preu de l’abonament de les piscines de 2014, dels que no va
poder gaudir el seu fill en Daniel Rovira Quintana, fent prèviament la consignació
pressupostaria adient.
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.
A proposta de la regidora de Cultura, s’acorda aprovar per urgència, el pressupost
presentat per ALEMANY de data, 22 de setembre de 2016, per import de 998,25€, per al
tractament contra la plaga de processionària de la zona de les escoles. Els reunits
aproven la proposta.
Es dóna compte per urgència del decret 159/2016, de data 3 d’octubre de 2016, que es
transcriu a continuació per la seva ratificació:
“DECRET 159/2016
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:
ASSUMPTE: Aprovació de la memòria valorada relativa a la millora dels paviments i
instal·lacions del carrer Barraques del municipi d’Almacelles.
ANTECEDENTS:
Primer. En data 21 de setembre de 2016, es redacta una memòria relativa a la millora
dels paviments i instal·lacions del carrer Barraques del municipi d’Almacelles per part de
l’arquitecta tècnica municipal Na Xènia Vigatà Zaragoza.

Segon. En data 30 de setembre de 2016 s’emet informe d’intervenció, a efectes de
determinar l’òrgan de contractació competent per a l’aprovació de la memòria i sobre
l’existència de consignació per fer front a la despesa, i que conclou que atès que el
pressupost d’execució material, IVA inclòs, ascendeix a 12.405,39€, la quantitat
representa el 0,23% sobre el total de recursos ordinaris del pressupost. D’altra banda,
s’informa que hi ha consignació pressupostària atès que hi ha una subvenció concedida
per la Diputació de Lleida per import de 10.000€, la qual s’incorporarà al pressupost quan
es notifiqui la resolució.
Tercer. En data 30 de setembre de 2016 s’emet informe de secretaria en relació al
procediment a seguir per aprovar la memòria i en relació a l’expedient per tal d’executar
les obres per la pròpia administració.
En vista dels antecedents exposats, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la memòria valorada, competència de l’alcalde, atès que el seu import,
IVA inclòs, ascendeix a 12.405,39€, i per tant, no supera el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, atès que d’acord amb l’informe d’intervenció l’import representa un 0,23%
sobre el total dels recursos ordinaris.
SEGON. Que la secretària procedeixi a diligenciar l’aprovació.
TERCER. Iniciar l’expedient d’execució d’obres per la pròpia administració.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 3 d’octubre de 2016”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.
A proposta de la regidora de Cultura, es dóna compte de la petició de 4 d’abril de 2016,
amb registre d’entrada 1122/2016, dels Veins del Barri de les Cases Barates, demanan la
subvenció per la celebració de la festa dels anys 2015 i 2016.Els reunits acorden abonar
300€ de subvenció per l’any 2015 i 300€ per l’any 2016. Per part de l’interventor, es fa
constar d’existència de consignacio suficient.
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 secretària certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETARIA,

