J20161025.47.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

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

Secretària:

SRA. ANNA ARENY TORRA

A Almacelles, a les 19.45h 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
que son convidats 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 18 d’octubre de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 3945/2016, presentat
per l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, en el què en nom seu i de la regidora de cultura,
ens agraeixen la nostra visita a la seva ciutat i el detall amb el qual els vam obsequiar. La
Junta de Govern resta assabentada.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3900/2016, presentada per la
CREU ROJA ALMACELLES, en el què sol·liciten, per reiniciar l’activitat de CRAJEC
(esplai per a nens i nenes de 6 a 12 anys), i trobant-se en una situació demanca de
voluntaris per dur-la a terme, poder posar un anunci breu a la ràdio, i un anunci al proper
número del Vilot, en format d’imatge, per tal de fer captació de voluntariat pel projecte. La

Junta de Govern acorda accedir a la petició, excepte pel que fa la publicació del Vilot,
que està destinada a altres usos.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3901/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ Lo Cau de la Figuera, en el què sol·liciten, poder disposar de la tercera
planta de Casa Clara, per tal de realitzar una xerrada a càrrec de Josep Busqueta, sobre
sobirania econòmica, el proper diumenge 20 de novembre de 2016 a les 17.30h. La
Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3915/2016, presentada pel SR.
RAFAEL MARTIN GUTIERREZ, en el què sol·licita, que els serveis tècnics facin una
inspecció i determinin una solució al problema, ja que des de fa un temps els hi entren
rates per la terrassa, que dóna al carrer Sant Jaume, a la vivenda situada al carrer
Major,50, a causa de la casa veïna que està en ruïnes. La Junta de Govern acorda que
informin els Serveis Tècnics.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3933/2016, substituïda per la
3022/2016, de 24 d’octubre, presentada per les MESTRESSES DE CASA, en el què
sol·liciten, l’ús d’una sala del Casal, els divendres de 19.30 a 20.30h, del 4 de novembre
al 30 de juny de 2017, per fer classes de gimnàstica hipopressiva i recuperació del sol
pèlvic. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3978/2016, presentada per UCSA,
en el què sol·liciten, poder disposar de la sala Polivalent duran determinats dies, per fer
l’assaig de la desfilada de la Mostra Almacelles. La Junta de Govern acorda autoritzar
l’ús tal com se indica a continuació:
El dia 28 d’octubre i 4 de novembre, es podrà utilitzar la sala solament de les 19 a les
21h.
El dia 29 d’octubre, es podrà utilitzar la sala tot el dia, si bé, prèviament hauran de
concretar l’horari en que necessiten utilitzar-la.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 3989/2016, presentada pel director
de L’INSTITUT CANIGÓ, en el què sol·liciten, autorització per muntar una parada a la
plaça del Casal del 24 al 31 d’octubre, per vendre castanyes i recaptar fons pel viatge de
final. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 109 / 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. 109/2016), instada pel Sr. Josep
Camats Trepat, per a l’arranjament de la cambra de bany de l’habitatge situat al carrer
de la Bassa Bona, núm. 12, d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 4.850,00 €.

Atès els informes favorables emesos per la Tècnica de Patrimoni Històric, Arqueològic i
Museístic d’aquest Ajuntament d’Almacelles i l’arquitecte tècnic al servei d’aquest
Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 5 i 17 d’octubre de 2016
respectivament.
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.
Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1A) del municipi d’Almacelles.
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1A Zona residencial en illa tancadaSubzona Casc Antic
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 l’impost i de la taxa
corresponents.
Segons acord de Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2010, caldrà dipositar una
fiança de 1.000 € per cobrir els possibles desperfectes que es puguin produir en la via
pública.
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. 1936 fins a la Fra. núm. 1988 per un import total de 38.768,19 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 Carlos Ganella Badia en representació de Gescat
Videndes en Comercialització SL, registre d’entrada numero 1837/2016, en què exposa
que va transmetre la propietat de la vivenda situada al carrer Ponce de Leon 6, 2n 1a en
data 14-12-2012 , que ha rebut les taxes d’escombraries i clavegueram dels exercicis
2013-2014-2015 i sol·licita el canvi de titular i la devolució dels ingressos indeguts. Vista
la documentació aportada, la Junta de govern acorda el canvi en la titularitat de la
vivenda, la devolució sol·licitada i l’emissió dels rebuts de les taxes de 2013-2014 i 2015
al propietari.
6.3.- Vista la instància presentada per Jorge Ortiz Campos, en data 08-10-2016, registre
d’entrada numero 3834/2016 . Els reunits acorden deixar-ho pendent d’estudi.

6.4.- Vista la instància presentada per Elisabet del Moral, en data 13-10-2016, registre
d’entrada numero 3882/2016, en què exposa que va fer l’ingrès de la quota de musica
de Denis Hevia per duplicat per error, i sol·licita la devolució dde l’import d’un dels
rebuts, la junta de govern acorda la devolució de 34,63€.
6.5.- Vista la instància presentada per Oscar Lalana Foj en data 18-10-2016, registre
d’entrada numero 3931/16, en la que sol·licita l’ajut per estomatologia 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 137€.
6.6.- Vista la instància presentada per Bartolome Bravo Arjona en data 18-10-2016,
registre d’entrada numero 3929/16, en la que sol·licita l’ajut per estomatologia 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 20€.

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.
Acte seguit la secretària proposa a l’alcaldia incloure com a temes d’urgència el següent:
Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 4033/2016, presentada
UGT, en la què sol·liciten, una còpia dels documents que ha registrat el delegat de
funcionaris de l’Ajuntament d’Almacelles durant aquest temps. Els reunits acorden fer
tramesa de la documentació sol·licitada.

Es dóna compte del decret 169/2016, de data 24 d’octubre de 2016, que es transcriu a
continuació per la seva ratificació:
“DECRET 169/2016
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 el Servei d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida ha redactat el
document tècnic Projecte Reduït de la Millora del Camí de Llengua Aixuta al municipi
d’Almacelles.
Atès que del seu contingut es desprèn que l’obra s’executa per millorar la xarxa viària del
municipi i que és voluntat de la Diputació de Lleida assumir l’execució de l’obra i el

finançament íntegre del seu cost, ja que es tracta d’un vial que té un caràcter d’interès
supramunicipal.
Atès que en la Junta de Govern Local en la sessió, celebrada el dia 18 d’octubre de
2016, va aprovar definitivament el projecte d’obres reduït de millora del Camí de Llengua
Aixuta al municipi d’Almacelles, que inclou la separata Projecte reduït de millora del Camí
de Llengua Aixuta al municipi d’Almacelles. Fase 2: Paviments, RESOLC:
Primer.- Autoritzar a la Diputació de Lleida la contractació i l’execució de les obres
incloses en el projecte abans esmentat.
Segon.- Manifestar davant de la Diputació de Lleida la plena disposició municipal de
terrenys i de serveis.
Tercer.- Disposar que l’Ajuntament d’Almacelles, una vegada executades les obres, es
farà càrrec del manteniment i conservació del vial.
Quart.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 24 d’octubre de 2016”
Els reunits ratifiquen l’esmentat decret.

Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 4034/2016, presentada
UGT, en la què ens comunica que el proper 28 d’octubre de 2016, de les 14 a les 15h, es
celebrarà per al personal funcionari de l’Ajuntament, una assemblea on assistirà l’entitat
sol·licitant com assessora, amb el següent ordre del dia:
1.- Revocació del delegat de funcionaris
2.- Torn obert de paraules
Els reunits es donen per assabentats.
Es dóna compte de la instància amb registre d’entrada número 4051/2016, presentada
per Nuria Pascual Poquet, en la què sol·licita, poder celebrar amb la seva colla el dia de
la Castanyada, ficant una barbacoa per coure carn i castanyes, en el pati del costat del
seu habitatge al carrer Melcior de Guardia, 58. Els reunits autoritzen l’actuació i per la
qual es facilitarà una tanca metàl·lica, a través del Regidor delegat d’Obres, amb
l’advertiment de què, donat que el pati és privat, hauran d’obtenir l’autorització del seu
propietari.
Per la Regidora d’Esports es presenta un full, on es recull el resultat del Concurs
convocat de Films In Situ 2016, determinant els Premis atorgats pel tribunal on es
detallen els beneficats i l’import dels Premis. Els reunits aproven l’atorgament dels
esmentats Premis, amb els següents detall:

PREMIS:
CATEGORIA JOVES (DE 18 A 30)
PRIMER PREMI: 400€ - Abel Purroy, Pol Martinez, Pau Labrador
SEGON PREMI: 150€ - Marta Vidal
TERCER PREMI: 50€ - Gemma i Cristina Capdevila
CATEGORIA ADOLESCENTS (15 A 17)
PRIMER PREMI: 200€ - Eduard Morell
SEGON PREMI: 75€ - Ferran Castells
TERCER PREMI: 25€ - Aida Ibarz
CATEGORIA INFANTIL (8 A 14)
PRIMER PREMI: Passi anual al cinema el casal : Carla Morea
A la resta de participants se’ls hi va fer entrega d’una invitació per un dia al cinema “el
casal” d’Almacelles.
Per la Regidora de Cultura, es proposa als reunits l’aprovació de les bases del Concurs
de Decoració de Casetes de les Penyes 2016, que adjunta i així mateix, dóna compte del
resultat de l’esmentat concurs, amb el detall del guanyadors i dels corresponents Premis
tal com es detalla:
II CONCURS DE DECORACIÓ DE CASETES – PENYES ALMACELLES
2016
BASES
- Al concurs de decoració de casetes poden participar tots els penyistes que decorin
la seva caseta durant el dijous i divendres de la Festa Major.
-

La temàtica és lliure.

-

Per participar al concurs hauran d’enviar una fotografia de la seva caseta
decorada durant el dissabte de la Festa Major.

-

El mateix dissabte es crearà una enquesta online i es passarà al grup de
whatsapp de la xarxa de comunicació jove, els membres d’aquesta comunitat
seran els responsables de votar els guanyadors

-

El diumenge a la matinada, al acabar el concert de versions 7 de rock es
proclamaran els guanyadors del concurs, i es donaran els següents premis:
o PRIMER PREMI – 150€
o SEGON PREMI – 75€
o TERCER PREMI – 50€

GUANYADORS
Els guanyadors d’aquesta segona edició de decoració de casetes són:
PRIMER PREMI – CASETA HOLLYWOOD
SEGON PREMI – CASETA APIKIPALA
TERCER PREMI – CASETA AMICS DE LA FESTA

Per lliurar els premis es faran les transferències corresponents a un representant de
cada caseta.
Els reunits aproven les bases presentades i el pagament dels esmentats premis.

A proposta de la Regidora de Cultura , s’aprova el pressupost de l’espectacle anomenat “
La Rateta que Escombrava l’Escaleta”, per import de 1.250,00€ més IVA, presentat per
La Roda Produccions, de data 11 d’octubre de 2016. Els reunits aproven la despesa,
condicionada a la prèvia consignació.
A proposta de la Regidora de Cultura, s’aprova el pressupost de 985,55€ IVA inclòs, del
Circuit Urgellenc, en concepte de drets de projecció de la pel·lícula, “Los 7 Magnificos”,
sempre que existeixi consignació suficient. Els reunits aproven la proposta.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.30hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Josep
Ibarz Gilart
Data :2016.11.02
13:30:47 CET

LA SECRETARIA,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C ANNA
ARENY TORRA
Data :2016.11.02
15:24:45 CET

