12.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE MARÇ DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.15h 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.
Excusen la seva assistència
Montravetra.

les regidores Montserrat Arnó Mora i Montserrat Noró

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
1.1.- L’acta corresponent a la sessió ordinària del 8 de març de 2016 . Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 753/2016, presentat
per l’Agrupació Recreativa Cultural Almacellenca, en la què en nom de la Junta i els
Socis de l’ARCA agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament. Els reunits resten
assabentats.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 752/2016, presentada per la
DIRECTORA de l’Escola Antònia Simó Arnó, en la què sol·liciten, per organitzar les
jornades Fem Mates el dia 13 d’abril, el centre acollirà la 2a fase del concurs amb una
previsió de participació de cent alumnes, per la qual cosa demanen poder accedir al Parc
d’Europa ( inclosos els voltants) per organitzar una gimcana matemàtica i la Sala
Polivalent per fer un taller i el lliurament de premis, en la franja horària de 9 a 14 hores
del dia 13 d’abril de 2016. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 765/2016, presentada per la
Comunitat Propietaris Rambla Catalunya, 35 – 37, en la què sol·liciten una Sala
Municipal per fer una reunió el dia 1 de d’abril de 2016, a les 20 hores. La Junta autoritza

la petició cedint la Sala El Cau, C/ d’Albert Lleó, 4, i demana a la persona sol·licitant que
un cop finalitzada la reunió es tanquin els llums i es retornin les claus a l’Ajuntament.
(Policia Local 653 546 351)
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 766/2016, presentada per la
Comunitat Propietaris Mossèn Cinto Verdaguer, 1 – 3, en la què sol·liciten una Sala
Municipal per fer una reunió el dia 8 de d’abril de 2016, a les 20 hores. La Junta autoritza
la petició cedint la Sala El Cau, C/ d’Albert Lleó, 4, i demana a la persona sol·licitant que
un cop finalitzada la reunió es tanquin els llums i es retornin les claus a l’Ajuntament.
(Policia Local 653 546 351)
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 767/2016, presentada per la
Comunitat Propietaris Alcalde Anastasi, 21, en la què sol·liciten una Sala Municipal per
fer una reunió el dia 15 de d’abril de 2016, a les 20 hores. La Junta autoritza la petició
cedint la Sala El Cau, C/ d’Albert Lleó, 4, i demana a la persona sol·licitant que un cop
finalitzada la reunió es tanquin els llums i es retornin les claus a l’Ajuntament. (Policia
Local 653 546 351)
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 817/2016, presentada per la
Cofraria Setmana Santa, en la què sol·liciten, per la Processó del Silenci que es durà a
terme el dia 25 de març de 2016 a les 22h , poder posar per megafonia del carrer música
de banda de tambors, que es portaria ja gravada, ja que no hi ha banda de tambors per
motius d’organització. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 818/216, presentada per la
Cofraria Setmana Santa, en la què sol·liciten, per la Processó del Silenci que es durà a
terme el dia 25 de març de 2016 a les 22h, que 2 policies locals acompanyin la processó
vestits de gal·la, que hi hagi una persona de la brigada que vagi tallant el trànsit durant el
recorregut, així com es convida a la corporació municipal assistir-hi. La Junta de Govern
acorda autoritzar-ho.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 819/2016, presentada per la
Cofraria Setmana Santa, en la què sol·liciten, per la Processó del Via Crucis que es durà
a terme el dia 25 de març de 2016 a les 9h, que la Policia Local acompanyi a la processó
per anar desviant el trànsit i que obri la porta del patí de l’escola per poder donar la volta
la processó. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 820/2016, presentada per la
DIRECTORA de l’Escola Antònia Simó i Arnó, en la què sol·licita, poder disposar de la
Sala Polivalent el dia 9 de maig de 2016, des de les 7.30h fins les 13 hores, per fer una
Taller de Motivació Consum de Fruita, i el dia 10 de maig de 2016, de les 14h a les 17
hores per al Taller de Coreografia. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 9 de març 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 2016 encapçalada per la Fra.
núm. 1 fins a la Fra. núm. 100 per un import total de 101.736,98 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 Mari Carmen Bendicho Arfelis en data 03/03/2016,
registre d’entrada numero 742/2016, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en
l’IMVTM a la seva motocicleta marca Puch model X-40 matrícula C-4510-BFW, per tenir
més de 25 anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda
concedir-la.
Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Per urgència a proposta de la Regidora de Personal s’acorda adquirir de l’entitat
Suministros Moncayo , dos armilles antibales per import de 495€ més IVA cadascuna, a
la vista del pressupost de 23 de novembre de 2015.

Per urgència s’acorda incloure a proposta de l’alcaldia, l’examen dels pressupostos
presentats per EuroPiscines per import de 9.437,61€ IVA no inclòs i per Gargallo SCP
per un import de 8.692,77€ IVA no inclòs, respecte a la depuració i cloració salina de la
piscina infantil. Els reunits adjudiquen la instal·lació i subministrament a Gargallo SCP per
ser l’oferta més econòmica.
Per part de l’interventor es fa constar la consignació suficient.

Per urgència s’inclou la següent petició:
Es dóna compte de l’escrit presentat per la Parròquia Mare de Déu de la Mercè, de 10 de
març de 2016, en el què sol·liciten l’autorització per fer ús de la via pública, el Diumenge
de Rams per la processó que s’iniciarà a la Plaça de la Vila a les 12h. Els reunits
autoritzen la petició.
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20hores del dia indicat a
l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

