AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2019.

Alcalde-President: Conrad Llovera Sala.

Regidors:

-

Amb veu i vot:
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Josep Maria Solé Codina
Xavier Simó Molgó

-

Amb veu:

Maria Rosa Solé Codina.

Excusa la seva assistència, Marc Bellet Ramis.

Secretària interventora: Ivette Farran Duran.

A Castelldans, essent les vint hores trenta minuts del 30 de setembre de 2019 es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest
Ajuntament els regidors que a dalt es relacionen a l’objecte de celebrar Junta de Govern ordinària, assistits per la
Secretària de la Corporació, que dona fe del l’acte.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2019.

Vista l’acta de la sessió anterior de data 16 de setembre de 2019, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents amb
dret a vot.

II.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
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-

No se’n presenta cap.

III.- INFORMES DE L’ALCALDIA

L’alcalde informa del següent:
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-

La diputació de Lleida ha publicat la convocatòria per a la línia d’ajuts per al manteniment de consultoris mèdics,
anualitat 2019, al que aquest ajuntament ja s’ha acollit fent la corresponent sol·licitud.

-

La diputació de Lleida ha publicat la convocatòria per a la línia d’ajuts per a sufragar les despeses del servei de
salvament i socorrisme de piscines municipals, anualitat 2019, al que aquest ajuntament ja s’ha acollit fent la
corresponent sol·licitud.

-

Els agents rurals ens fan arribar una acta de denúncia per haver obert un nou vial de terreny forestal, haver
retirat tota la coberta vegetal d’una superfícies aproximada de 3.710 m2 de la parcel·la 2, polígon 507, (antiga
parcel·la 3 del polígon 203) i haver apilat una trentena de munts de pedres i terra sobre terreny forestal en dos
emplaçaments de l’esmentada finca.

-

Endesa ens comunica que la mercantil Endesa Energia XXI, SL ha passat a denominar-se Energia XXI
comercialitzadora de referència SL, societat unipersonal en virtut d’escriptura atorgada a Madrid el 19 de juliol
de 2019.

-

El ministeri d’hisenda ens comunica els resultat de les votacions dels ajuntaments per a determinar els nous
representats del Consell territorial de la propietat immobiliària de Lleida. El resultat determina que els tres
vocals seran designats per l’Ajuntament de Guissona, l’Ajuntament de Bell-lloc i l’Ajuntament de Josa i Tuixent.

-

Departament de presidència pública la resolució provisional de concessió de les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. Havent sol·licitat 50.000,00 euros, ens n’han concedit
39.900,00.

IV.- INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

No se’n presenta cap.

V. INSTÀNCIES.

Es presenten les següents:
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5.1. Instància Club Esportiu Castelldans. Sol·licitud ajut econòmic.

Vista la sol·licitud presentada pel Club Esportiu Castelldans en la qual es sol·licita un ajut de 3.426,46 euros per a sufragar
part de les despeses generades en l’organització de la cursa Garrigues Bike el passat 15 de juny de 2019.

Vist l’informe de la secretària interventora que manifesta que NO EXISTEIX consignació pressupostària en la partida
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corresponent I que per tant cal informar DESFAVORABLEMENT i realitzar els oportuns REPARAMENTS.

Vist que l’ajut sol·licitat es justifica amb les corresponents factures.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.- ATORGAR l’ajut de 3.426,46 euros al CLUB ESPORTIU CASTELLDANS per a sufragar les despeses generades en
l’organització de la prova esportiva Garrigues Bike.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la CLUB ESPORTIU CASTELLDANS.

VI.- PRESSUPOSTOS.

No se’n presenta cap.

VII.- RETIRADA VEHICLES ABANDONATS.

El cap de la unitat de seguretat ciutadana Les Garrigues ha informat davant d’aquest consistori que agents de la
Comissaria de les Borges Blanques, van confeccionar en data 30 de desembre de 2018, acta A09 de vehicle abandonat del
turisme marca AUDI model A6 2.5. TDI AVANT amb placa de matrícula 5337CTB i bastidor número WAUZZZ4BZYN029864,
ubicat a carrer de l’ajuntament s/n de Castelldans.

A la base de dades de la DGT consta que el titular del vehicle detallat es ANGEL JARAMILLO PEREZ, amb DNI número
46.508.267.J.
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Atès l’establert a l’article 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial,
aprovat per RDL 339/1990, de 2 de març, relatiu a la retirada de vehicles abandonats a la via pública, i a la possibilitat de
tractament dels mateixos com a residus sòlids urbans.

Atès l’establert a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, article 1, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny, que defineix com a residus urbans els mobles, estris i vehicles abandonats, entre d`altres.

Atès l’establert a l’article 38.3.a) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, segons el qual l`ajuntament
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adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la recollida en les condicions que determini el
reglament municipal del servei.

Atès que en data 17 de gener de 2019 es va intentar la comunicació mitjançant correu certificat amb justificant de
recepció en dues adreces diferents del titular del vehicle, i en ambdós el resultat va ser infructífer.

Atès que el vehicle es troba en un estat deplorable, doncs es troba amb els vidres trencats, i per tant suposant també un
perill per a la seguretat pública.

Per aquests motius i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent, la Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Comunicar mitjançant la publicació d’un edicte en el BOE, a ANGEL JARAMILLO PEREZ, amb DNI número
46.508.267.J, titular del turisme marca AUDI model A6 2.5. TDI AVANT amb placa de matrícula 5337CTB i bastidor número
WAUZZZ4BZYN029864, ubicat a carrer de l’ajuntament S/N de Castelldans d’acord amb la DGT, la situació
d’abandonament d’aquest vehicle.

Segon.- Requerir al titular o als seus familiars per que, en el termini de un mes, procedeixi a la retirada del citat vehicle del
seu estacionament actual i/o presentar les al·legacions que consideri oportunes, advertint-lo que si no ho fes es tractarà
com a residu sòlid urbà, es considerarà que renuncia al vehicle i es procedirà a la seva retirada i eliminació, a l’empara del
que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, a més,
es donarà de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit.

VIII.- URBANISME I LLICÈNCIES.

No se’n presenta cap.
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IX.- APROVACIÓ DE FACTURES.

Es dona compte de les factures que es relacionen a l’Annex I que s’adjunta a l’acta, essent aprovades per unanimitat del
regidors assistents amb dret a vot, amb excepció de la factura amb registre d’entrada 691/2019, per tractar-se d’una
obligació de l’any 2014 i import de 1.481,70 euros, que reclama la mercantil Kreum S.A. i que serà portada al ple
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municipal mitjançant el corresponent expedient de reconeixement extrajudicial si es considera oportú.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les vint-i-dos hores trenta minuts, estenent-se la present acta,
que jo, la secretària, certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA

Signatura: CN=CONRAD LLOVERA SALA - DNI
78068019Q (AUT), SERIALNUMBER=IDCES78068019Q, G=CONRAD, SN=LLOVERA SALA - DNI
78068019Q, T=ALCALDE, OU=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATESP2507900E, O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
Data: 01/10/2019 14:12:45

Signatura: CN=CPISR-1 C IVETTE FARRAN
DURAN, SERIALNUMBER=47691733Z, G=IVETTE,
SN=FARRAN DURAN, T=Secretaria-Interventora,
OU=Secretaria Intervenció, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
Data: 01/10/2019 14:16:07
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