Ajuntament d’Alpicat

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter
eminentment informatiu i de transparència. De conformitat amb les previsions del
vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària
d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació
administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari autoritzat a tal
efecte.
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les
dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran
consultar-ne el text íntegre a secretaria.

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.: 08/2014
Caràcter: ordinària
Data: 7 de març de 2014
Horari: de 8,15 a 8,45
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament
Assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde
Alba Roure Gilart, 2a tinenta d’alcalde
Jacint Vilà Guamis, 3r tinent d’alcalde
Cristina Badia Roig, 4a tinenta d’alcalde
Assisteixen com a convidats de presidència el regidor David Morell Burgués, la
regidora Roser Llinàs Ibáñez i el regidor José Antonio Miravet Escuer
Assisteix igualment F. Xavier Rodríguez Velimelis com a secretari i Carles Roma Cots
com a interventor accidental.
Ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1 La Junta de Govern Local per assentiment aprova l’acta de la sessió anterior
07/2014 de 28 de febrer de 2014.
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2. GESTIÓ LOCAL
2.1. MEDI AMBIENT
2.1.1. JGE/gcr Activitats
“Nº EXPEDIENT: LLA 13/2013 (LLO 78/2013)
SOL·LICITANT: Joan Ramon Jumela Potrony
OBJECTE:
Obrir una activitat de manteniment i reparació de vehicles
EMPLAÇAMENT: c/Lleida, 172
TÈCNIC: Marc Pubill Grasa
VISAT: INFORME
ANTECEDENTS:
En data 22 d’octubre de 2013 Joan Ramon Jumela Potrony, presenta una sol·licitud
per l’obertura de l’activitat consistent manteniment i reparació de vehicles una
superfície útil de 285,00 m2 al local ubicat al c/Lleida, 172, d’Alpicat.
En data 30 d’octubre de 2013 es tramet la sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià
segons l’article 38 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
En data 17 de gener de 2014 Joan Ramon Jumela Potrony, comunica la intenció de
començar l’activitat consistent manteniment i reparació de vehicles acollint-se al “Real
Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios“.
En data 24 de gener de 2014 el Consell Comarcal del Segrià, presenta un
requeriment, on s’indica la documentació que s’ha d’aportar per continuar amb la
tramitació de l’expedient.
CONCLUSIÓ:
Vist l’expedient de referència i segons el que disposa l’article 4 del “Real Decreto-ley
19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios“, no es veu cap impediment a l’assabentat de l’activitat sol·licitada i informarho al Consell Comarcal del Segrià.”
Vist l’informe emès en data 4 de març de 2014 pel tècnic municipal, referent a la
comunicació d’inici de l’activitat consistent en el manteniment i reparació de vehicles
amb una superfície útil de 285,00 m2, al local ubicat al C. Lleida, 172 d’Alpicat.
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: L’assabentat de l’obertura de l’activitat (exp. LLA 13/2013) per Joan Ramon
Jumela Potrony amb NIF ..., consistent en el manteniment i reparació de vehicles amb
una superfície útil de 285,00 m2, al local ubicat al C. Lleida, 172 d’Alpicat.
Segon: Notificar a l’interessat i informar al Consell Comarcal del Segrià d’aquest
acord.
2.2. COORDINADOR DE SERVEIS
2.2.1. JGE/cgp Pòlissa d’assegurances per voluntaris curs de cuina. La Junta de
Govern Local, acorda aprovar el proposat per el regidor de gestió local en la seva
proposta de 4 de març i conseqüentment donar d’alta una pòlissa d’assegurances per
als voluntaris del curs de cuina, en els termes que es detallen a la mateixa.
3. TERRITORI I SERVEIS PERSONALS
3.1. URBANISME I OBRES
3.1.1. Urbanisme
3.1.1.1. JVG/gcr Arxiu d’actuacions
“Nº expedient: DU12/2010
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Objecte: Presumptes irregularitats urbanístiques
Emplaçament: ...
INFORME TÉCNIC I JURIDIC
ANTECEDENTS
- Vista que en data 6 d’octubre de 2010 té entrada en registre d’aquest ajuntament un
escrit de denuncia presentat pel Sr. ... en el que posa de manifest l’existència d’una
sèrie de presumptes irregularitats urbanístiques a la parcel·la de l’habitatge ubicat a la
...
- A la vista de les circumstancies en data 18 de març de 2011, es dicta el DECRET
D’ALCALDIA 16/2011 que resol que, per part de l’assessoria jurídica externa s’emeti
informe sobre el procediment a seguir i es porti a terme una inspecció per part de la
inspectora urbanística municipal per tal de que informe sobre la realitat dels fets
denunciats.
- Finalment en data 7 d’octubre de 2011 es practica la visita d’inspecció on es constata
que de les irregularitats denunciades, la tanca entre les parcel·les ... no s’ajusta a
l’art. 51 de les NNSS. Respecte la resta compleix la normativa.
- Vistos els informes dels serveis tècnics municipals i atès l’escrit presentat per la
denunciada en data 6 de febrer de 2012 on posa de manifest la seva voluntat de
procedir a la restauració de la legalitat.
- Vist que en data 28 de setembre de 2012 la Junta de Govern Local va acordar
concedir llicencia d’obres per tal d’adequar l’esmentada tanca a la legalitat.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (LUC).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de al llei d’urbanisme.
- Pla d’ordenació urbanística municipal d’Alpicat, aprovat definitivament per la comissió
territorial d’urbanisme de Lleida de 10 de març de 2011, i publicada a efectes
d’executivitat immediata en data 27 de desembre de 2011.
- Altra normativa d’aplicació.
CONSIDERACIONS
Atès que en data en data 28 de setembre de 2012 la Junta de Govern Local va
acordar concedir llicencia d’obres per tal d’adequar l’esmentada tanca a la legalitat,
amb núm. de expedient de llicencia d’obres 83/2012, d’acord amb l’art. 265.7 del
reglament de la llei d’urbanisme l’òrgan competent pot proposar l’arxiu de les
actuacions o el sobreseïment .
CONCLUSIONS
S’eleva el present informe a la Junta de Govern Local per a què adopti l’acord que
consideri procedent.”
Vist l’informe emes pels serveis tècnics municipals de data 3 de març de 2014.
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer.- D’acord amb l’art. 265.7 del reglament de la Llei d’Urbanisme l’arxiu de les
actuacions de referència.
Segon. Comunicar a les parts interessades el present acord, fent constar que contra
aquest acord, que és de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós
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administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la seva notificació, i alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
3.1.1.2. JVG/gcr Arxiu d’actuacions
“Nº EXPEDIENT: DU 09/2013
OBJECTE: Obres de construcció d’una escala sense llicència
EMPLAÇAMENT: ...
PROPIETARI: ...
INFORME TÈCNIC I JURÍDIC
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013, mitjançant el
qual s’aprova la concessió de llicencia urbanística amb número LLO 98/2013, amb els
condicionants fixats per l’informe, per a ... del municipi d’Alpicat.
Vist que d’acord amb l’art. 211 i següents de la Llei d’urbanisme de Catalunya, les
actuacions sense llicencia constitueixen una infracció urbanística, que, en aquest cas
es podria qualificar com a lleu, i per tant mereixedora de sanció d’acord amb allò que
disposa l’art. 219 en relació amb el 217 de la mateixa llei, tot en el marc d’un
procediment de protecció de la legalitat urbanística.
No obstant això i atès que l’interessat ha presentat projecte de legalització de l’obra
esmentada amb núm. de expedient de llicencia d’obres 98/2013, d’acord amb l’art.
265.7 del reglament de la llei d’urbanisme l’òrgan competent pot proposar l’arxiu de les
actuacions o el sobreseïment.
Conclusions
S’eleva el present informe a la Junta de Govern Local per a què adopti l’acord que
consideri procedent.”
Vist l’informe emès el 28 de gener de 2014 pels serveis tècnics municipals, relatiu a la
llicència d’obres sol·licitada per ..., del municipi d’Alpicat.
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer. Arxivar l’expedient DU09/2013
Segon. Comunicar a les parts interessades el present acord, fent constar que contra
aquest acord, que és de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la seva notificació, i alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
3.1.1.3. JVG/gcr Restauració de la realitat física i urbanística
Núm. EXPEDIENT: DU 01/2010
Vist l’acord de sobreseïment provisional i arxiu de diligències prèvies núm. ... per part
del Jutjat d’Instrucció ... de Lleida.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 5 de febrer de 2014 sobre
la legalització de les actuacions realitzades a la finca ubicada al polígon 5, parcel·la
27, segons el que es descriu al “Text refós del projecte de restauració de la realitat
física i urbanística d’una parcel·la rústega amb adaptació d’una construcció a
magatzem agrícola” presentat en data 24 de setembre de 2012, el Grup d’Empreses
Universo Verde Ecologico, S.L.,
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer.- Iniciar la tramitació de la sol·licitud per tal d’obtenir la corresponent llicencia
de modificació de la atorgada per la Junta de Govern Local en data 1 de desembre de
2008, amb nº d’expedient LLO122/08, i de legalització de les actuacions realitzades a
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la finca ubicada al polígon 5, parcel·la 27, segons el que es descriu al “Text refós del
projecte de restauració de la realitat física i urbanística d’una parcel·la rústega amb
adaptació d’una construcció a magatzem agrícola” presentat en data 24 de setembre
de 2012, el Grup d’Empreses Universo Verde Ecologico, S.L., sens perjudici de
l’informe que altres administracions puguin emetre, en el marc de les seves
respectives competències.
Segon.- Sol·licitar l’emissió d’informe als ens sectorials eventualment afectats, amb
caràcter informatiu:
- Comissió territorial d’urbanisme.
- Departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca.
- Departament competent en matèria de medi ambient.
- Departament competent en matèria de paisatge.
- Departament competent en matèria de cultura i mitjans de comunicació.
Paral·lelament, en compliment de l’article 23.b) del Reglament de la Llei d’urbanisme
caldrà procedir a la publicació de l’acord al BOP, al tauler d’anuncis municipal, a l’etauler, i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, fent-los constar que contra aquest
acord que és de tràmit no qualificat no correspon la interposició de cap recurs.
3.1.2. Llicències Obres
3.1.2.1. JVG/gcr Llicències d’obres
“Nº EXPEDIENT: LLO 14/2014
...
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer. Aprovar la llicència d’obres número LLO 14/2014, amb els condicionants fixats
per l’informe, excepte el condicionant consistent en l’adequació de l’edifici a la totalitat
o a algunes de les determinacions del planejament, en concret a complir les distàncies
de les construccions al límit de parcel·la, en la mesura en que es potestatiu.
Segon. Notificar aquest acord als interessats.
Quota ICIO: 3.080,48 € (tres mil vuitanta amb quaranta-vuit euros)
Fiança gestió residus: 458,70 € (quatre-cents cinquanta-vuit amb setanta euros)
3.1.2.2. JVG/gcr Llicències d’obres
Nº EXPEDIENT: LLO 79/2012 (MOD)
...
La Junta de Govern local per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer. Aprovar la concessió de modificació de la llicència d’obres menors número
79/2012 (MOD) atès que dóna compliment al que es regula a l’ordenança fiscal.
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Segon. Comunicar aquest acord a VICAT S.C.P.
Quota ICIO: 17,36 € (disset amb trenta-sis euros)
OF 26 Taxa expedició de llicències menors: 30,00 € (trenta euros)
OF 72 Taxa ocupació via pública: 2,06 € (dos euros amb sis cèntims) semestrals
3.2. RECURSOS HUMANS
3.2.1. JGE/aaa Contractació de personal. Atesa la necessitat de contractar dos
speakers pels actes previstos per la celebració del Carnestoltes 20014, PROPOSO a
la Junta de Govern Local i d´acord amb l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, la contractació de
Laia Carulla Gasión i Elia Gilart Boqué en la categoria de speakers per els actes
previstos per el Carnestoltes 2014 del dia 1 de març, de les 18:00 a 21:30 hores i amb
la percepció d’un sou brut de 65,51 euros.
4. ECONOMIA
4.1. HISENDA
4.1.1. CRC/rsn/ybm Reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. La Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les
obligacions i l’ordenació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de
factures 09/2014, que puja la quantitat de 24.024,87 euros (vint-i-quatre mil vint-iquatre euros amb vuitanta-set cèntims), i acorda la tramitació oportuna.
4.1.2. CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants L’ESTEL mensualitat de
març, La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants
L’ESTEL mensualitat de març, que puja la quantitat de 12.107,62 euros (dotze mil
cent-set euros amb seixanta-dos cèntims), i n’acorda la tramitació oportuna.
4.1.3. CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants LA LLUNA mensualitat de
març, La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants LA
LLUNA mensualitat de març, que puja la quantitat de 6.438,74 euros (sis mil quatrecents trenta-vuit euros amb setanta-quatre cèntims), i n’acorda la tramitació oportuna.
4.2. TRESORERIA/PATRIMONI
4.2.1 Recaptació
4.2.1.1. CBR/cgp Informe 30/14 C, referent a bonificació en el rebut d’escombraries.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 30/14
C i conseqüentment concedir la bonificació al rebut d’escombraries a ... amb efectes a
partir de l’exercici 2014.
4.2.1.2. CBR/cgp Informe 31/14 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2014.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 31/14
C i conseqüentment donar d’alta 2 objectes tributaris i de baixa 2 objectes tributaris al
padró d’escombraries 2014.
4.2.1.3. CBR/cgp Informe 32/14 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2015.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 32/14
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C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari al
padró d’escombraries 2015.
4.2.1.4. CBR/cgp Informe 33/14 C, referent a altes al padró d’escombraries 2011,
revisió padró. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del
padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a
l’informe 33/14 C i conseqüentment donar d’alta 7 objectes tributaris al padró
d’escombraries 2011.
4.2.1.5. CBR/cgp Informe 34/14C, referent a canvis al padró d’escombraries 2014,
revisió padró. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del
padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a
l’informe 34/14 C i conseqüentment donar d’alta 12 objectes tributaris i de baixa 13
objectes tributaris al padró d’escombraries 2014.
4.2.1.6. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2011.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 35/14 C i
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2011 de data
27/02/2014, per un import total de 675,15 (sis-cents setanta-cinc amb quinze) euros.
4.2.1.7. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2012.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 36/14 C i
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2012 de data
27/02/2014, per un import total de 688,66 (sis-cents vuitanta-vuit amb seixanta-sis)
euros.
4.2.1.8. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2013.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 37/14 C i
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2013 de data
27/02/2014, per un import total de 688,66 (sis-cents vuitanta-vuit amb seixanta-sis)
euros.
4.2.1.9. CBR/cgp Informe 38/14 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2015
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 38/14
C i conseqüentment donar de baixa 1 objecte tributari al padró d’escombraries 2015
resta.
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4.2.1.10. CBR/cgp Padró d’escombraries 2014 resta 1r termini. La Junta de Govern
Local aprova inicialment el padró cobratori de la taxa de recollida domiciliària
d’escombraries 2014 resta corresponent al primer termini, que puja 11.209,87 (onze
mil dos-cents nou amb vuitanta-set) euros, i s’acorda la tramitació oportuna. Es fixa el
període de cobrament en voluntària del 28 d’abril al 27 de juny de 2014.
4.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.3.1. Subvencions
4.3.1.1. RLLI/cgp Informe 29/14 C relatiu a la justificació de l’ajut concedit per a
l’exercici 2013 i a la sol·licitud de subvenció per a l’any 2014 de l’Associació de
Jubilats d’Alpicat. La Junta de Govern Local acorda aprovar el proposat a l’informe
29/14 C presentat per l’administrativa de subvencions a entitats municipals, i
conseqüentment, acorda acceptar la justificació presentada corresponent a l’ajut de
l’any 2013 i atorgar un ajut de 5.000 (cinc mil) euros a l’Associació de Jubilats d’Alpicat
per fer front a les despeses de l’entitat durant l’any 2014, fent constar que caldrà
justificar l’esmentat ajut al finalitzar l’any.
4.3.1.2. RLLI/cgp Informe 40/14 C relatiu a la sol·licitud de subvenció per a l’any
2014 del Club de Karate d’Alpicat. La Junta de Govern Local acorda aprovar el
proposat a l’informe 40/14 C presentat per l’administrativa de subvencions a entitats
municipals, i conseqüentment, acorda atorgar un ajut de 500 (cinc cents) euros al Club
de Karate d’Alpicat per fer front a les despeses de l’entitat durant l’any 2014, fent
constar que caldrà justificar l’esmentat ajut al finalitzar l’any.
5. JOVENTUT
5.1. FESTES
DMB/lmg Despeses concurs fotografia CIRC PICAT 2014. Vist l’informe 06/14 L-Festes
en relació a les despeses per al primer festival de circ CIRC PICAT els dies 21 i 22 de
juny de 2014. La Junta de Govern Local, acorda el següent:
Únic. Aprovar les bases del 1r concurs de fotografia amb una despesa total en premis
de 210,00€ (dos-cents deu euros) euros mitjançant vals de compra que únicament es
podran bescanviar en comerços adscrits d’Alpicat.
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió.

