04.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 26 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 19.45h 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 del 19 de gener de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 107/2016, presentada per la Sra.
Mercedes Ferreira Prieto, en representació de la Xurreria – Groferia – Bocata Mercè, en
el què sol·licita, permís per poder posar la corresponent parada els dies 26,27 i 28 de
gener de 2016 , així com el dia del Carnestoltes a la vora del Pavelló. La Junta de
Govern acorda autoritzar la petició, previ pagament de la taxa corresponent.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 141/2016, presentada per la Sra.
Immaculada Juanos, en representació de L’ASSOCIACIÓ “Lo Cau de la Figuera”, en el
què sol·liciten, poder fer ús de l’auditori del Centre Cultural, el dia 29 de gener de 2016 a
les 20h, per realitzar una xerrada. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 142/2016, presentada per la Sra.
Immaculada Juanos, en representació de L’ASSOCIACIÓ “Lo Cau de la Figuera”, en el
què sol·liciten, poder fer ús de la tercera planta del Centre Cívic Casa Clara, el dia 14 de

febrer de 2016 a les 18.30h, per la projecció del documental “STOP i Rodando el
Cambio”. La Junta de Govern acorda deixar-ho pendent d’estudi.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 157/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder
fer ús de la sala de les mestresses, els dimarts de febrer i dos dimarts de març de les 18
a les 19.30h, per a la realització d’un curs de massatge infantil. La Junta de Govern
acorda acceptar la petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 168/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder disposar de
la Sala Polivalent, el 14 de maig de 2016 per la festa de l’associació, així com 400
cadires, taulers, l’equip de música, micròfon i cubs d’escombraries. La Junta de Govern
acorda autoritzar la petició.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 169/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder disposar de
l’auditori del Casal, el dia 14 d’abril de 2016, per fer l’assemblea general de jubilats. La
Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 182/2016, presentada per
ALMACELLES PEDAL CLUB, en el què sol·liciten, poder disposar de l’auditori del Centre
Cultural el dia 12 de febrer de 2016 a partir de les 20h, així com una taula i 6 cadires. La
Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 183/2016, presentada pel Sr. Pere
Roque Oro, com a president D’A.S.A.J.A. LLEIDA, en el què sol·liciten, una sala pel
proper dia 28 de gener de 2016, a les 19.30h, per realitzar una xerrada informativa sobre
la Seguretat Social i novetats a efectes fiscals. La Junta de Govern acorda autoritzar la
petició.

V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 4/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 4/2016), instada pel Sr. Juan Rueda
Tomàs, per al tancament perimetral del solar, situat al carrer de Joan Maragall, núm. 91
cantonada amb carrer Dr. Rubio Sanz, núm. 21 d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de: 875,00 €.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 18 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les següents:
Segons l’article 146.13 del POUM en el que es regulen les tanques per als solars
situats en CLAU-1.
•

Les tanques tindran acabat com les façanes.

L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.
5.2.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 5/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicència d’obres menors (exp. 5/2016), instada pel Sr. Francisco Javier
Bisart Baltasar, per la construcció d’un tancat amb bloc de formigó, amb l’objectiu de
cremar llenya sobrant de l’esporga dels cireres, en la parcel·la 173 del polígon 5 de la
Partida “Bassa la Gralla” d’aquest terme municipal d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 850,00 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 19 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les següents:
•

El tancat es situarà a més de 10 m. dels llindars de la finca.

L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 2/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 2/2016), instada pel Sr. Antònia Sisteré
Masot, per la consolidació de fonaments de l’habitatge amb resines d’expansió, situat al
carrer de Prat de la Riba, núm. 36 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 15.375,00 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 18 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.
5.4.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 6/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 6/2016), instada pel Sr. Ignacio Cabané
Cucurella, actuant en nom i representació de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
SA., per l’obertura d’una escomesa per al subministrament de gas a l’immoble situat al
carrer Canal, núm. 16 d’aquest municipi; per un pressupost d’execució material de
240,40 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 19 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de l’impost
corresponent. i condicionat al compliment de les objeccions que consten a l’informe
abans esmentat; i que són les següents:
•

Un cop finalitzades les obres caldrà reparar els desperfectes causats en la
via pública.

L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta. Els reunits aproven la proposta.
5.5.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres majors – Exp. núm. 25/2015
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 25/2015), instada per la Comunitat de
Regants d’Almacelles, per a la reposició de 570 metres de canonada de fibrociment per
tubs de formigó de 900 mm de diàmetre al marge del camí del Mingo d’aquest terme
municipal d’Almacelles, segons estudi projecte redactat per l’Enginyer Agrònom en
Gustavo Carrillo Mahiques; per un pressupost d’execució material de 201.485,88 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 19 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir llicència per a la realització de les obres i
autorització d’ús privatiu del domini públic local per creuar el Camí del Mingo, previ
pagament de l’impost corresponent. i condicionat al compliment de les objeccions que
consten a l’informe abans esmentat; i que són les següents:
PLANEJAMENT VIGENT AL QUAL ESTÀ SUBJECTE:
-

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el Text Refós en data
07 de juny de 2007 i publicat al DOGC en data 14 d’Agost de 2007 i les seves
modificacions.

-

Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures correctores a
disposar en les activitats ramaderes del terme municipal d’Almacelles.

-

Ordenança municipal dels camins veïnals del municipi d’Almacelles.

-

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.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE LA PARCEL·LA
Classificació del sòl: No urbanitzable
Qualificació del sòl segons POUM: Agrícola

Atenent a l’article 47.4.d les instal·lacions i obres necessàries per a la infrastructura
hidràulica es consideren actuacions específiques que es poden emplaçar en sòl rústic.
Donat que es tracta de la substitució d’una canonada existent, sense variar el traçat ni
afectar noves propietats, no és necessari la tramitació de la llicència seguint l’article 48
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.
Condicionar específicament, a més de les condicions generals de llicència, l’inici de les
obres a la resolució de les següents prescripcions:
o Les runes que continguin fibrociment s’hauran de gestionar segons
instruccions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
o En els trams que la canonada creui el camí, aquesta es soterrarà a una
profunditat mínima de 60 cm i anirà protegida amb un tub passador de
polietilè reticulat i dau de formigó. Per sobre de la canonada es col·locarà
una cinta senyalitzadora.
o Un cop finalitzades les obres, s’hauran de reparar tots els possibles
desperfectes causats en la via pública. Les cunetes del camí es deixaran
netes i perfilades. La rasa, un cop omplerta i compactada amb terres, es
taparà amb el mateix paviment d’acabat que l’existent.
Previ a l’inici de les obres caldrà dipositar una fiança de 1.000 € per garantir la correcta
reposició del ferm i cunetes del camí.
Un cop finalitzades les obres, caldrà aportar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament un
plànol de l’estat final de la instal·lació, detallant i acotant amb coordenades el traçat de la
canonada, sobre tot pel que fa als creuaments del camí.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
acorden deixar pendent d’estudi a fi que el regidor d’obres s’assabenti d’aquest
expedient.
5.6.- Es dóna compte del següent decret d’alcaldia, a fi que el ratifiquin els reunits:
“DECRET 213/2015

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors. Autorització d’ús privatiu de la
via pública en sòl urbà, avinguda dels esports. Exp. núm. 109/2015
Vist l’informe de Secretaria, de data 23 de desembre i vista la petició de llicencia d’obres
menors (exp. 109/2015), instada pel Sr. Daniel Luengo, com a representant de CLICK &
PADEL, SL., per al soterrament d’una línia de BT per a nou subministrament a CLICK &
PADEL, SL. situat a l’Avda. dels Esports, s/n d’aquest municipi d’Almacelles, segons
projecte redactat per l’enginyer en Marc Farré Forteza i visat pel Col·legi d’Enginyers
Industrials en data novembre de 2015, amb un pressupost de 4.099,69 €.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest Ajuntament
d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 14 de desembre de 2015.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents, i condicionada al compliment de les conclusions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals de data 14 de desembre de 2015; i que són les següents:
-

La conversió de la xarxa aèria a subterrània es farà en la façana del pavelló municipal.
Aquest cablejat s’instal·larà i anirà protegit segons la vigent normativa de la companyia
subministradora.

-

En el tram de línia que queda soterrat per la vorera, la rasa es compactarà amb terres
adequades d’aportació en tongades de 30cm. Es reposarà el paviment de panot igual
que l’existent.

-

En el tram de línia que queda soterrat per la calçada, la rasa anirà per la calçada
paral·lela a la vorada de formigó. La rasa es compactarà amb terres adequades
d’aportació en tongades de 30cm. L’acabat superficial serà 10 cm de formigó fratassat,
creant una nova rigola de formigó.

-

En el creuament de l’Avinguda del Esports, els tubs aniran soterrats un mínim de 90 cm.
La rasa s’omplirà amb terres adequades d’aportació i es compactarà en tongades de 20
cm. L’acabat superficial serà un paviment bituminós de 7 cm de gruix igual que l’existent.

-

Els treballs de soterrament dels tubs que creuen l’Avinguda dels Esports s’hauran de fer
en dos fases, per tal de no afectar la circulació de vehicles.

-

Les rases es protegiran amb tanques d’obra. Les tanques situades en la calçada es
senyalitzaran amb llums.

Vist l’informe del Xavier Guerra, arquitecte superior de data 17 de desembre de 2015, i
atès que es fa constar que la instal·lació elèctrica ocuparà una part de la vorera del sòl
urbà de l’avinguda dels esports i una part del sector SUD 5.
Atès que no hi ha cap obstacle pel que fa a l’ocupació del sòl urbà consolidat podent-se
atorgar directament la llicencia d’ocupació sense cap més tràmit, RESOLC:
PRIMER.- Autoritzar la llicencia d’obres menors (exp. 109/2015), instada pel Sr. Daniel
Luengo, com a representant de CLICK & PADEL, SL., per Al soterrament d’una línia de
BT per a nou subministrament a CLICK & PADEL, SL. situat a l’Avda. dels Esports, s/n
d’aquest municipi d’Almacelles, segons projecte redactat per l’enginyer en Marc Farré
Forteza i visat del Col·legi d’Enginyers Industrials en data novembre de 2015, amb un
pressupost de 4.099,69 €. Aquesta autorització es limita a l’espai del sòl urbà
consolidat de l’avinguda dels esports.
Així mateix s’autoritza l’ocupació privativa del domini públic local de l’avinguda dels
esports en la part afectada del sòl urbà mitjançant el soterrament de la línia descrita al
projecte i amb els condicionants esmentats en l’informe tècnic anteriorment esmentat.
SEGON.- A la vista de l’informe del Xavier Guerra de data 17 de desembre de 2015 pel
que fa a l’àmbit del sector SUD – 5 afectat per la llicencia d’obres menors (exp.
109/2015), instada pel Sr. Daniel Luengo, com a representant de CLICK & PADEL, SL.,
per Al soterrament d’una línia de BT per a nou subministrament a CLICK & PADEL, SL.
situat a l’Avda. dels Esports, s/n d’aquest municipi d’Almacelles, segons projecte redactat
per l’enginyer en Marc Farré Forteza i visat del Col·legi d’Enginyers Industrials en data
novembre de 2015, amb un pressupost de 4.099,69 €.
Atès que segons l’informe esmentat els serveis territorials d’urbanisme ja van informar
favorablement el soterrament de la línia que es feia esment en el projecte de construcció
de les pistes de pàdel.
Atès que s’ha presentat document de data 16 de desembre de 2015 per part del Sr.
Josep Maria Ribalta Sentoll representat de click & pàdel, fent constar la seva voluntat de
fer cessar els usos de les pistes de pàdel i del soterrament de la línia tant bon punt ho
acordi l’administració, sense dret a percebre indemnitzacions.
RESOLC:
a) sotmetre a exposició pública pel termini de 20 dies l’expedient per a la tramitació d’obres
provisionals en sòl urbanitzable (SUD5) i per a l’atorgament d’autorització d’ús privatiu de
la futura via pública que ha estat objecte d’ocupació directa, a fi de que es puguin
presentar les al·legacions adients amb notificació expressa dels propietaris afectats.
b) Si durant el termini de l’exposició pública no es presenten al·legacions es podrà concedir
la llicencia d’obres i l’autorització privativa d’ús del subsòl de la via pública en l’àmbit del
SUD5.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits acorden deixar-ho pendent de tramitació.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 20 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. 2230 fins a la Fra. núm. 2248 per un import total de 14.370,12 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.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
A proposta de la regidora Montse Noró, s’inclou per urgència que s’està negociant amb
l’Associació de veïns del Barri de l’Olivar, l’ús compartit de la sala municipal que tenen
cedida a la Sala Polivalent, conjuntament amb l’associació Lo cau de la Figuera. Els
reunits acorden que aquesta associació realitzin la petició a l’ajuntament i es demani
informe previ a l’associació del Barri de l’Olivar.

Per la Regidora de Cultura s’inclou com a urgència el següent assumpte què aproven els
reunits:
Es dóna compte per la Regidora, de la comunicació realitzada per la Directora de l’Escola
de Música , favorable a la no convocatòria del Concurs de Composició Musical, atès què
hi ha molt pocs alumnes per categoria, sobretot a partir del nivell elemental en endavant.
Els reunits accepten la proposta i la no convocatòria.

Es dóna compte per urgència de la següent proposta de la Regidora de Cultura:
Organitzar el Primer Cicle de Cançó d’Autor anomenat “Nits de Taberna”, a iniciar el
proper 5 de febrer de2016 i què durarà fins el 15 d’abril de 2016, presentant la llista
d’autors que hi prendran part , com les dates de celebració de les actuacions i els imports
de les despeses que això generarà, amb un import total de 2.100,00€. Per part de
l’interventor, es considera que hi ha suficient consignació per aquestes despeses i en
conseqüència els reunits aproven la celebració d’aquests actes, autoritzant la despesa.

Per part del Regidor de Festes s’inclou per urgència, la determinació de les orquestres a
contractar amb motiu de la Festa de l’Aigua . Presenta el regidor un quadre resum de la

proposta feta pels representats artístics, La Traca per import de 12.600,00€ més IVA i la
proposta presentada per Maza per import de 13.100,00€ més IVA, que és el següent:

LA TRACA

MAZA
SUPERMARXE

26/2/2016
27/2/2016 MITJANIT

2.000,-€

2.900,- €

Versions jovent

LA TRACA
COSTA
27/2/2016 BRAVA

4.600,- €

NOVA BLANES

4.600,- €

Concert i ball de tarda

28/2/2016 LA FANIA

3.000,- €

WELCOME BAND

3.800,- €

Ball de tarda

5.000,- €

LA PRINCIPAL DE LA
4.700,- €
BISBAL

12.600,- € + IVA

TOTAL

2/3/2016 MARAVELLA
TOTAL

MAZA

Concert i ball de tarda

13.100,- € + IVA

L’interventor fa constar, que existeix consignació per aquesta despesa i els reunits
acorden contractar les actuacions ofertades per La Traca.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.30 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

