03.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 19 DE GENER 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

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde d’Almacelles, i amb l’assistència dels regidors assenyalats
més amunt i dels també regidors, Sra. M. Lluïsa Granero Murgades i Sr. José Antonio
Conte Giral, i de l’interventor, Sr. Lluís Bordes, que són 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 i reunió extraordinària d’urbanisme del 14
de gener de 2016 . Pels reunits, s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- No hi ha assumptes de tractar.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 36/2016, presentada pel SR.
FRANCISCO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, en el què sol·licita, poder disposar de la Sala
Polivalent el dia 2 de juny de 2016, per fer el Festival de Fi de Curs d’Activitats Esportives
del gimnàs PAC-DOM, així com també l’equip de música, micròfon, vestuari i cadires.
També necessitarien poder realitzar entrenaments durant uns quants dies del mes de
maig de les 17.30 a les 20h. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 46/2016, presentada per la SRA.
LUISA QUELLA MARTÍNEZ, en el què sol·licita, que l’Ajuntament faci les gestions
convenients, ja que actualment es troba amb problemes amb AQUALIA, mostrant total
disconformitat amb la facturació emesa per aquesta empresa durant el període de juliol a
setembre, en el què computen de consum 70m3, motiu pel qual, es va instal·lar un segon

comptador a l’interior , pugen comprovar que la lectura dels dos comptadors son
diferents, fet que va suposar que es retornes el rebut a l’espera de la solució del
problema. Es proposa a la Junta de Govern, que AQUALIA informi del recurs plantejat
dintre de termini.
A la vista de la proposta d’intervenció de data 13 de gener de 2016, es proposen els
següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Havent- se presentat la relació de factures de l’any 2015 encapçalada per la Fra.
núm. 2128 fins a la Fra. núm. 2229 per un import total de 87.336,87 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 Abderrachid Salhi en data 08-01-2016, registre
d’entrada numero 34/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 1870-JHH, marca Volkswagen, model Sharan per tenir reconeguda una
discapacitat del 45%, vist que la documentació aportada és incomplerta segons el que
disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal nº 2 – Impost sobre tracció mecànica-, la Junta
de govern desestima la petició provisionalment fins que el sol·licitant aporti la
documentació que l’ordenança fiscal requereix.
6.3.- Vista la instància presentada per Laia Llopart Peinado en data 11-01-2016, registre
d’entrada numero 51/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 9801-CXC, marca Citroen, model C-2 per tenir reconeguda una
discapacitat del 43%, vist que la documentació aportada és incomplerta segons el que
disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal nº 2 – Impost sobre tracció mecànica-, la Junta
de govern desestima la petició provisionalment fins que el sol·licitant aporti la
documentació que l’ordenança fiscal requereix.
6.4.- Vista la instància presentada per Eduardo Escuer Royo en data 12-01-2016, registre
d’entrada numero 51/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 9256-DLY, marca Renault, model Kangoo per tenir reconeguda una
discapacitat del 42%, vist que la documentació aportada és incomplerta segons el que
disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal nº 2 – Impost sobre tracció mecànica-, la Junta
de govern desestima la petició provisionalment fins que el sol·licitant aporti la
documentació que l’ordenança fiscal requereix
6.5.- Vista la instància presentada per Gerard Barsala Ferrer en data 05-01-2016, registre
d’entrada numero 15/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 7111-FJM, marca NISSAN, model X-TRAIL per tenir reconeguda una
discapacitat del 42%, vist que la documentació aportada és incomplerta segons el que
disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal nº 2 – Impost sobre tracció mecànica-, la Junta
de govern desestima la petició provisionalment fins que el sol·licitant aporti la
documentació que l’ordenança fiscal requereix.

6.6.- Vista la instància presentada per Roser Paris Roca en data 08-01-2016, registre
d’entrada numero 32/16, 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 50€.
6.7.- Vista la instància presentada per Yolanda Fargues Lloret en data 31-12-2015,
registre d’entrada numero 4048/15, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia 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 121,50€.
6.8.- Vista la instància presentada per Manuel Torrebadella Torrent en data 04-01-2016,
registre d’entrada numero 5/16, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la.
6.9.- Vista la diligència d’embargament de crèdits rebuda de l’agència tributària referent
al deutor X2019771A, la junta de govern acorda que se’n doni tràmit des de intervenció.
6.10.- Per urgència el Sr. Alcalde sotmet a la consideració dels reunits l’aprovació de la
següent despesa, d’acord amb els pressupost que presenta l’interventor manifestant que
hi ha suficient consignació:
S’acorda encomanar a CFG BARA, la reparació de la caldera de calefacció de la Llar
d’Infants per import de 616,32€ IVA no inclòs, segons pressuposts de data 16 d’octubre
de 2015 i a la vista de l’informe de la tècnica de medi ambient de 18 de gener de 2016.
Els reunits aproven la proposta.
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.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.15 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

