Ajuntament d’Alpicat

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter
eminentment informatiu. 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.: 10/2011
Caràcter: ordinària
Data: 17 de març de 2011
Horari: de 13,30 a 15,00 h
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament
Assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Joan Gilart Escuer
Robert Queral i Roure
Antoni Roure Andreu
Núria Roure Miró
Assisteix com a convidada de presidència la regidora Roser Llinàs Ibáñez.
Assisteixen igualment F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari i Carles Roma Cots,
interventor.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local per unanimitat aprova l’acta de la sessió anterior 9/2011 de 9
de març de 2011.
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2. Intervenció
2.1. 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 mes de març, que puja la quantitat de 12.568,51 euros (dotze mil cinc cents
seixanta-vuit amb cinquanta-u), i n’acorda la tramitació oportuna.
2.2. CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants LA LLUNA mensualitat de
febrer. La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants LA
LLUNA mensualitat mes de febrer, que puja la quantitat de 13.975,77 euros (tretze mil
nou cents setanta-cinc amb setanta-set), i n’acorda la tramitació oportuna.
2.3. CRC/ybm Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i
l’aprovació del pagament de l´impost de vehicles de tracció mecànica del remolcescenari matricula R7386BBB que es justifica mitjançant carta de pagament de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals recaptació , que puja la
quantitat de 32,24 euros (trenta-dos amb vint-i-quatre), i n’acorda la tramitació
oportuna.
2.4. CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i
l’aprovació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de factures núm.
06/2011, que puja la quantitat de 116.896,52 (cent-setze mil vuit-cents noranta-sis amb
cinquanta-dos) euros, i n’acorda la tramitació oportuna.
NOTA PRÈVIA INTERVENCIÓ: Tot i existir aplicació pressupostària i d’acord amb
allò que estableix l’article 215 i següents del Real Decret 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’interventor es manifesta en
desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents i expedient examinat i
adverteix de l’omissió del procediment administratiu que dóna com a resultat la factura
número 343 de 1 de març de 2011 per un import de 31.909 (trenta-un mil nou-cents
nou) euros a favor de Tren Màgic Madi, SLU.

3. Recaptació
3.1. RQR/cgp Informe 20/11 C, referent a altes al padró d’escombraries 2007. 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 20/11 C i
conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari al padró d’escombraries 2007.
3.2. RQR/cgp Informe 21/11 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2011. 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 21/11 C i
conseqüentment donar d’alta 4 objectes tributaris i de baixa 3 objectes tributaris al
padró d’escombraries 2011.
3.3. RQR/cgp Informe 22/11 C, referent a canvis al padró d’escombraries resta 2011.
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró
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d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 22/11
C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari al padró
d’escombraries resta 2011.
3.4. RQR/cgp Informe 23/11 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2012. 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 23/11 C i
conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari al padró
d’escombraries 2012.

4. Urbanisme
4.1. ARA/map ... presenta al·legacions “ad hoc” a l’aixecament topogràfic del Pla Especial
de Reforma Interior núm.3 (PERI 3) de 25 de gener de 2010. Vist l’informe emès per
l’advocat David Masip Escalona del Despatx Simeó Miquel, relatiu a aquesta qüestió,
que textualment diu:
“ANTECEDENTS
1. Desprès de diverses i reiterades queixes de la compareixent respecte la superfície
que se li reconeixia en l’expedient de reparcel·lació del sector, s’acorda per part de
l’ajuntament d´Alpicat realitzar un aixecament topogràfic.
2. Així, en data 25 de gener de 2010 es realitza un estudi i aixecament topogràfic per
part de Top Ten topografia a traves del qual s’obté la superfície de les finques, amb
presencia in situ de tots els propietaris els quals van indicar els límits de d’aquestes, a
excepció de .... que no va poder assistir i es va reservar el seu dret a fer al·legacions
sobre el resultat. D’aquell acte es va aixecar una acta de conformitat que va ser
signada per tots els presents, inclosa la compareixent.
3. En aquella acta es va acordar enviar el plànol topogràfic a tots els interessats a
efectes de que poguessin formular aquelles al·legacions que consideressin, cosa que es
va fer al mes de març de 2010.
4. En data 7 de desembre de 2010 ... presenta una al·legació.
AL.LEGACIÓ.
1. PRESSUMPTE ERROR DEL TOPOGRAF ENVERS LA DELIMITACIO I
SUPERFICIE DE LA PROPIETAT DE LA COMPAREIXENT.
L´al.legant manifesta la seva absoluta disconformitat amb l’aixecament topogràfic del
sector de referència realitzat en data 25 de gener de 2010 per l’enginyer tècnic en
topografia, el Sr. Emili Pascual, en base a que sosté que aquest ha fet amb posterioritat
a l’aixecament un nou plànol que no es correspon amb l’aixecament realitzat.
INFORME
L’al·legació de la compareixent s’ha de desestimar per dos motius:
1. Perquè el plànol topogràfic enviat als interessats es exactament el que es correspon
amb l’aixecament topogràfic que es va realitzar en data 25 de gener de 2010, amb
presencia de la compareixent i del que es va aixecar acta de conformitat que es va
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signar per aquesta, per lo que l’al·legació va en contra de la doctrina dels actes propis
"venire contra factum proprium non valet".
Aquesta doctrina proclama el principi general del dret que norma la inadmissibilitat
d’actuar contra els actes propis per lo que constitueix un límit a l’exercici d’un dret
subjectiu o d’una facultat, o d’una potestat, com a conseqüència del principi de la bona
fe i, particularment, de l’exigència d’observar, dins el tràfic jurídic, d’un comportament
conseqüent per tal de protegir la confiança i evitar danys a tercers amb una conducta
canviant que generi inseguretat jurídica.
2. Perquè, tal i com estableix l’art. 132.2 del reglament de la llei d’urbanisme, en cas
de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques s’ha d’estar, a la
realitat física.
Tenint en compte que la realitat física es el plànol topogràfic que es va realitzar ad hoc
en data 25 de gener de 2010, que aquest cas s’ajusta al plànol cadastral de la finca, i
que aquest respon i s’ajusta als criteris i indicacions que va rebre el topògraf el dia de
l’aixecament, s’ha de concloure que el plànol topogràfic realitzat es el que s’ha de
tenir en compte i ha de servir de base per a l’elaboració dels successius projectes. En
conseqüència s’ha de rebutjar la versió que planteja la compareixent per falta de
fonamentació.
Aquest és el meu parer, que sotmeto de bon grat a qualsevol altre que acrediti estar
millor fonamentat, a Lleida, el dia disset de gener de l’any dos mil onze.”
A proposta del tinent d’alcalde d’Urbanisme, Associacions i Urbanitzacions, la Junta de
Govern Local per unanimitat aprova el contingut de l’informe, ordenant la seva
notificació comunicant-li que contra aquest acord, que és de tràmit, pot interposar els
recursos que cregui convenients.
4.2. ARA/map Reserva d’aparcament per mobilitat reduïda Vist l’informe emès en data
2 de març de 2011 pel tècnic municipal en relació a la reserva d’una plaça d’aparcament
per a persones de mobilitat reduïda al c. Mossèn Cinto, 80, a proposta del tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Associacions i Urbanitzacions, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda la reserva d’aparcament esmentada.
4.3. ARA/map Consulta d’arxiu de llicències d’obres ... com a persona interessada
sol·licita còpia de la llicència d’obres de l’habitatge ubicat a ..., expedient 62/89. A
proposta del tinent d’alcalde d’Urbanisme, Associacions i Urbanitzacions, la Junta de
Govern Local per unanimitat acorda concedir el sol·licitat, atesa la condició de persona
interessada.

5. Medi Ambient
5.1. PCR/lmg Llicències ambientals. Autorització per instal·lar una terrassa d’estiu a la
Plaça de Dr. Serés, LLA. 04/05. Josep Maria Vilagrassa en representació de SIVA
SEGRIÀ, SL (pub Mailand), demana permís per terrassa en temporada estival i segons
l’horari següent:
 Dies laborals (de dilluns a dijous) a la 1.00 h.
 Dies festius i vigílies a les 2.00 hores
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, vist el Decret 112/2010 de
31 d’agost i legislació concordant acorda acceptar l´horari proposat sempre que sigui
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compatible amb el descans dels veïns. Per l’assumpte de la terrassa, l’Ajuntament
acorda iniciar els tràmits per fer una ordenança reguladora.
5.2. XRV/lmg Sol·licitud de documentació de l’expedient LLA 19/03. ... demana còpia
de la documentació administrativa que forma part de l’expedient de llicència
d’adequació d’activitat instada a l’any 2003 pel Sr. Agustí Sánchez González. La Junta
de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el sol·licitat, atesa
la condició de persona interessada.
5.3. JGE/lmg José Ramon Morell Roure, en nom de la Comunitat de regants 123 de la
Acequia de Alpicat, toma 10.0 dreta, sol·licita permís per talar una cinquantena de
pins blancs que bordegen la canal per tal d’evitar problemes en la canal de reg. La Junta
de Govern Local, a proposta del primer tinent d’alcalde d’Esports i Festes, Agricultura,
Camins, Medi Ambient i Joventut, acorda informar favorablement la tala esmentada, per
seguretat de la instal·lació de reg, i condicionat a l’obtenció de les autoritzacions
corresponents al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural o qualsevol altra.

6. Subvencions
6.1. JGE/cgp Sol·licitud de subvenció per a la realització de projectes de promoció
econòmica i desenvolupament local 2011. D’acord amb l’establert a les bases
específiques per a la concessió de subvencions als ens locals de les comarques de Lleida
i els seus organismes autònoms, per a la realització de projectes de promoció econòmica
i desenvolupament local, la Junta de Govern Local, acorda sol·licitar un ajut de 6.975
(sis mil nou-cents setanta-cinc) euros, per fer front a les despeses de Tecnopera 2011.
6.2. JGE/cgp Declaracions referents a la sol·licitud de subvenció per a la realització de
projectes de promoció econòmica i desenvolupament local 2011. La Junta de Govern
Local, declara:
-

-

Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a
les previsions fetes fins a la data.
Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet
a comunicar-les al Patronat de Promoció Econòmica.
Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Que el sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries,
de la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de
Lleida. Alhora autoritza a la Diputació de Lleida perquè demani les
certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
Que accepta les bases específiques de la línia/programa respecte de la que es
demana l’ajut.
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-

-

Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament, així com l’obligació de justificar la realització de l’activitat.
Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la
Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

6.3. PCR/cgp Aprovació de la memòria dels jutjats de pau de l’exercici 2010. La Junta
de Govern Local, acorda aprovar la memòria presentada dels jutjats de pau de l’exercici
2010, amb efectes per a la justificació de la subvenció concedida per el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les despeses de funcionament del
jutjat de pau d’Alpicat durant l’exercici 2010.
6.4. PCR/cgp Justificació de la subvenció de funcionament del Jutjat de Pau 2010 i
sol·licitud per a l’exercici 2011. Atès que es va rebre una subvenció per atendre les
despeses de funcionament del jutjat de pau amb la quantia establerta per la Resolució
JUS/479/2010, de 19 de febrer (DOGC núm. 5577, d’1 de març de 2010), la Junta de
Govern Local, acorda declarar que la totalitat de la subvenció atorgada pel Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’any 2010, s’ha destinat a
sufragar íntegrament les despeses de funcionament del Jutjat de pau d’Alpicat. Així
mateix acorda trametre l’esmentat acord per tal de que es doni tràmit a les quanties a
aprovar en la propera resolució d’atorgament de subvencions als ajuntaments on hi ha
jutjat de pau corresponent a la convocatòria de l’any 2011.
6.5. RQR/cgp Concessió d’ajuts a famílies en situacions socioeconòmiques
desfavorides per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys durant el curs escolar
2010/2011 1r termini. D’acord amb la concessió de subvenció per part de la Direcció
General d’Atenció a la Comunitat Educativa, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, la Junta de Govern Local, acorda concedir un ajut de 735
euros a cada una de les 16 famílies beneficiàries d’aquest ajut, segons les dades que
consten a l’acta de baremació de la sol·licitud de subvenció, per tal de fer front a les
despeses de llar d’infants durant el curs escolar 2010/2011, repartits entre els mesos de
setembre de 2010 a juny de 2011, així mateix acorda instar a les persones que han pagat
els rebuts fins a la data de concessió de l’ajut, per tal de que facin la sol·licitud de
devolució dels imports corresponents.
6.6. RQR/cgp Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació, per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2010-2011, segon termini. D’acord amb
l’establert a l’ordre EDU/123/100, d’1 de març, la Junta de Govern Local, acorda
sol·licitar un ajut de 1.740 euros, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en
situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011, segon termini,
concretament per a l’escolarització d’1 alumne de la llar d’infants La Lluna i d’1
alumne de la llar d’infants l’Estel, que compleixen els llindars màxims de renda familiar
establerts en aquesta convocatòria. Així mateix acorda donar compte al Ple de
l’esmentat acord.
6.7. RQR/cgp Declaracions referents a la sol·licitud de subvenció al Departament
d’Educació, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en
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situacions socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2010-2011, segon termini. La
Junta de Govern Local declara:
-

-

-

-

-

-

Que està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de
Catalunya i amb la Tresoreria de la Seguretat Social i autoritza l’Administració
de la Generalitat a comprovar d’ofici les dades corresponents al compliment
d’aquestes obligacions.
Que no incorre en cap dels supòsits previstos per l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen ser
beneficiari de subvenció.
Que compleix les obligacions contingudes en els articles 32 i 36 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Que està al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
Que percep altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat
d’altres entitats públiques o privades: subvenció del Departament d’Educació
per al manteniment de la llar d’infants l’Estel i per al manteniment de la llar
d’infants La Lluna, pendents de resoldre.
Que la plantilla de l’Ajuntament és igual o superior a vint-i-cinc (25) persones i
s’han adoptat, juntament amb els agents socials, els mitjans necessaris per
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual per raó de sexe i intervenir-hi en
els centres de treball.
Que l’Alcalde de l’Ajuntament, percep les remuneracions que s’indiquen a
l’expedient de subvenció, i l’Ajuntament es compromet a donar publicitat a les
esmentades remuneracions en la memòria que s’adjunti als estats comptables i
mantenir, en el marc de la relació laboral existent i durant el període de vigència
de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada, i el compliment de les regles
que estableixen els apartats a), b), c) i d) de l’article 90 bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
Que l’Ajuntament ha portat a terme la convocatòria de concurs públic per
seleccionar l’alumnat beneficiari seguint les bases reguladores de l’ordre
EDU/123/2010, d’1 de març.

7. Cementiri
7.1 RLLI/cgp Informe 19/11 C, referent al canvi de la titularitat de nínxols 2011. Vist
l’informe presentat per la persona responsable de la gestió i recaptació del padró de
cementiri, la Junta de Govern Local, acorda el proposat a l’informe 19/11 C i
conseqüentment donar de baixa dos objectes tributaris i d’alta dos objectes tributaris,
amb efectes al padró de l’exercici 2011.

8. Assegurances
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8.1. RQR/cgp Sinistre fanal carretera LV9022. Vist l’informe presentat per
l’administrativa de gestió d’assegurances i sinistres municipals, la Junta de Govern
Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 16/11 C, i conseqüentment tramitar amb
la companyia d’assegurances el sinistre causat per el vehicle matrícula ... en un fanal de
la carretera LV9022 a l’alçada de Frutalpi, per un import total de 1.020,70 euros (mil
vint amb setanta cèntims).
8.2. RQR/cgp Danys vidres llar d’infants l’Estel. Vist l’informe presentat per
l’administrativa de gestió d’assegurances i sinistres municipals, la Junta de Govern
Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 17/11 C, i conseqüentment tramitar amb
la companyia d’assegurances els danys en dos vidres de la llar d’infants l’Estel, per un
import total de 320,55 euros (tres-cents vint amb cinquanta-cinc cèntims).
8.3. RQR/cgp Danys elèctrics en els llums d’emergència de la sala La Unió. Vist
l’informe presentat per l’administrativa de gestió d’assegurances i sinistres municipals,
la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 18/11 C, i
conseqüentment tramitar amb la companyia d’assegurances els danys en els llums
d’emergència de la sala La Unió, per un import total de 1.290,92 euros (mil dos-cents
noranta amb noranta-dos cèntims), fent constar que aquests danys tenen una franquícia
de 300 (tres-cents) euros.

9. Recursos Humans
9.1. PCR/aaa Treballs extraordinaris. La Junta de Govern Local aprova la relació de
treballs extraordinaris núm. 07/2011, corresponents a nou-cents vuitanta-tres euros i
setanta-cinc cèntims d’euro presentades per secretaria, amb el vist-i-plau dels regidors
responsables dels serveis.
9.2. PCR/aaa Lourdes Martínez García presenta el certificat d’assistència a l’acció
formativa “Procediment Administratiu”, organitzat per la Diputació de Lleida i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el marc dels Acords de Formació
Contínua de les Administracions Públiques 2010, que ha tingut lloc a la Diputació de
Lleida dels dies 18/10/10 al dia 15/11/10, amb una durada de 10 hores lectives. La
Junta de Govern Local acorda incloure el certificat a l’expedient personal del
treballador.
9.3. PCR/aaa Àngels Gilart Gatius presenta el certificat d’assistència a l’acció
formativa “Procediment Administratiu”, organitzat per la Diputació de Lleida i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el marc dels Acords de Formació
Contínua de les Administracions Públiques 2010, que ha tingut lloc a la Diputació de
Lleida dels dies 18/10/10 al dia 15/11/10, amb una durada de 10 hores lectives. La
Junta de Govern Local acorda incloure el certificat a l’expedient personal del
treballador.
9.4. PCR/RQR/aaa Acadèmia Martínez de Lleida sol·licita autorització perquè l’alumna
... pugui realitzar les pràctiques corresponents al primer curs del Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Educació Infantil, en l’Escola Bressol Municipal d’Alpicat, durant el període
del 21 de març de 2011 al 20 de maig de 2011. La Junta de Govern Local acorda
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concedir el sol·licitat prèvia signatura del Conveni de Pràctiques amb l’esmentada
alumna.
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió.
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