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.: 31/2012
Caràcter: ordinària
Data: 21 de setembre de 2012
Horari: de 8:00 a 9:00 h
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 i la
regidora Roser Llinàs Ibáñez.
Assisteix igualment F. Xavier Rodríguez Velimelis com a secretari. Ha excusat
l’assistència Carles Roma Cots, interventor accidental.
Ordre del dia:
1. TERRITORI I SERVEIS PERSONALS
1.1. URBANISME I OBRES
1.1.1. Llicències Obres
1.1.1.1 JVG/map Llicències Obres
Nº EXPEDIENT: LLO 57/2012
Es relacionen a continuació, les dades econòmiques de la llicència:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 15.490,90 €
QUOTA ICIO:
769,64 €
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FIANÇA A DIPOSITAR:
150,00 €
S’eleva el present informe a la Junta de Govern Local per a què adopti l’acord que
consideri procedent.”
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la
modificació de la llicència d’obres número 57/2012, amb els condicionants fixats per
l’informe.
1.1.1.2 “Nº EXPEDIENT: LLO 76/2012. Renúncia.
SOL·LICITANT:
OBJECTE: Substituir la banyera per un plat de dutxa.
EMPLAÇAMENT:
TÈCNIC: VISAT: INFORME URBANÍSTIC
Vista la renúncia a la realització de l’obra presentada ... s’informa sobre la
procedència d’acceptar la renúncia a la llicència d’obres sol.licitada i arxivar
l’expedient d’obres.”
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la renúncia
de la llicència d’obres número 76/2012, i arxivar l’expedient.
5.1.1.3 JVG/map Reubicació de senyal de trànsit informativa.
Vista la necessitat d’instal.lar un cartell indicador de les diferents zones del municipi a
ubicar en la carretera LV 9022, a l’alçada de la cooperativa frutícola Frutalpi del
terme d’Alpicat.
Vistos els art. 24 i 25 i 123 del POUM s’informa favorablement la instal.lació d’un
cartell indicador de les diferents zones del municipi a ubicar en la carretera LV 9022, a
l’alçada de la cooperativa frutícola Frutalpi del terme d’Alpicat, sens perjudici del
compliment d’altra normativa sectorial.
S’eleva el present informe a la Junta de Govern Local per a què adopti l’acord que
consideri procedent.”
Vist l’informe emès en 13 de setembre de 2012 pels serveis tècnics municipals, relatiu a
la instal.lació d’un cartell indicador de les diferents zones del municipi en la carretera
LV 9022, a l’alçada de la cooperativa frutícola Frutalpi del terme d’Alpicat. La Junta de
Govern Local acorda aprovar l’informe abans referit amb els condicionants fixats en ell,
un cop aconseguides totes les autoritzacions pertinents.
1.2. SEGURETAT
1.2.1. JVG/XRV/lmg PROCEDIMENT SANCIONADOR 2848. En data ... l’agent número
35 formula denúncia per infracció de l’article 14 de les ordenances municipals, per
estacionar damunt la vorera al carrer de Lleida contra el titular del vehicle ...
El ... presenta escrit de descàrrecs i diu que era un estacionament momentani i
desconeixia l’existència de senyals de prohibició.

Ajuntament d’Alpicat
Demanat informe a l’agent denunciant, el 6 de setembre de 2012 es ratifica en el
contingut de la denúncia.
L’article 14 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrer, Reglament de procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial
estableix el valor probatori respecte dels fets denunciats.
De conformitat amb l’article 13 del RD 320/1994 citat, una vegada instruït el
procediment, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, a proposta
del regidor de Territori i Serveis Personals, acorda la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Primer. Es considera provat que el vehicle ... es trobava aparcat al damunt de la vorera
al carrer de Lleida 145, fet tipificat en l’article 14 de l’Ordenança municipal de
circulació publicada al BOP de Lleida de 5 de juny de 2001.
Segon. El fet denunciat és constitutiu d’infracció lleu, tipificada a l’article 65 del Real
Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Tercer. Per tant es proposa sancionar ... de conformitat amb l’annex de l’Ordenança
municipal de circulació publicada el 5 de juny de 2001 amb 30,05 (trenta euros amb
cinc cèntims).
Quart. Notificar aquesta proposta a la persona interessada perquè en el termini de
quinze dies formuli les al·legacions o presenti els documents i informacions que
consideri pertinents davant la Junta de Govern Local, i a la vista es resoldrà.
2. ECONOMIA
2.1. HISENDA
2.1.1 CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants L’ESTEL mensualitat de
setembre, La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants
L’ESTEL mensualitat de setembre, que puja la quantitat de 5.827,00 (cinc mil vuitcents vint-i-set euros), i n’acorda la tramitació oportuna.
2.1.2 CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants LA LLUNA mensualitat de
setembre, La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants
LA LLUNA mensualitat de setembre, que puja la quantitat de 6.206,18 (sis mil doscents sis euros amb divuit cèntims), i n’acorda la tramitació oportuna.
2.1.3 CRC/ybm Ordenació i aprovació de pagament. La Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació de
la devolució a ... que renuncia a la plaça a la Llar d’Infants Municipal l’Estel d’Alpicat i
sol·licita la devolució de l’import corresponen a la matricula, assegurança i material
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curs escolar 2012-2013 de l’objecte tributari ... que puja la quantitat de 110,00€ (cent
deu euros), i n’acorda la tramitació oportuna.
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió.

