14.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 29 DE MARÇ DE 2016

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNO 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 del 21 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 976/2016, presentat
pel DEFENSOR DEL PUEBLO, en el què ens comuniquen, amb relació a la nostra
queixa, el Departament de Vertebració del Territori, Movilitat i Vivenda , indica que en la
redacció del projecte de condicionament de la carretera A-2219 (carretera d’Alfarràs), no
s’ha produït cap novetat. Es continua amb la redacció del mateix quedant poques dates
pel seu termini. Així mateix, les condicions pressupostaries marcaran la possibilitat de
licitar el projecte. Fins l’execució del mateix, que serà quan les condicions de seguretat
de la circulació siguin òptimes, es seguirà amb les actuacions de conservació ordinàries
que anualment es realitzen en totes les carreteres de la Comunitat Autònoma d’Aragó.
Donat que dita informació no aclareix la qüestió plantejada, amb aquesta data s’ha
sol·licitat una ampliació de la mateixa, que es posarà al nostre coneixement el més aviat
possible. La Junta de Govern resta assabentada.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 908/2016, presentada per la Sra.
Maria Angeles Parrilla Belmonte , presidenta de la COMUNITAT PROPIETARIS SANT
JAUME 2 – 4, en el què sol·licita, que es posi algun punt de llum per il·luminar aquest
tram de carrer, ja que no n’hi ha cap i això implica molta inseguretat als veïns. La Junta
de Govern acorda estudiar-ho.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 909/2016, presentada per la Sra.
Maria Angeles Parrilla Belmonte, en el què sol·licita, com a propietària del pis 1r. B, del c/
Sant Jaume 2 – 4 , el qual des de fa 2 mesos en aquesta zona està prohibit estacionar
més d’una hora seguida, poder disposar de les dues targetes que em corresponent per
poder estacionar com a resident de la zona. La Junta de Govern acorda comunicar-li que
no està previs encara el subministrament de targetes donat l’elevat nombre de vehicles
de residents, si bé, la qüestió es troba en procés d’estudi.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 910/2016, presentada per la SRA.
MINERVA GUASCH GARCIA, en la què sol·licita, poder sortir al carrer el dissabte 23
d’abril de 2016, per ficar una parada de Sant Jordi. La Junta de Govern acorda autoritzarho.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 923/2016, presentada per la SRA.
MARIA PILAR BUIL AMBAU, en la què sol·licita, poder ficar una parada de llibres al c/
Major cantonada c/Bisbe Irurita (davant antic Arqués), el dia 23 d’abril de 2016 Diada de
Sant Jordi. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 913/2016, presentada pel CLUB
ATLETISME ALMACELLES ATLÈTICA, en la què sol·liciten, amb motiu de la celebració
el proper diumenge 17 d’abril de 2016 de la 17a Caminada Popular i de la 16a Cursa dels
Pedregals Vila d’Almacelles,
- Autorització per tancar el trànsit rodat de vehicles no autoritzats, per tots el carrers on
passi la Cursa i camí d’Alguaire.
- Poder utilitzar els vestidors del Camp de Futbol dissabte dia 16 d’abril per fer el
lliurament del Pitralls i material de la Cursa com la Caminada de les 15.30 fins les 20.30h,
i el dia 17 d’abril a partir de les 7 del matí i fins les 13h.
- Autorització per fer les inscripcions al Casal Cultural.
- Un escenari a la part exterior del Camp de Futbol amb escala per fer el lliurament de
premis, sortides de llum, taules, barbacoes.
La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 931/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, poder
utilitzar el local de Casa Clara, el proper dia 1 d’abril de 2016 de dos quarts de vuit de la
tarda a les deu del vespre, per poder celebrar l’assemblea general. La Junta de Govern
acorda autoritzar-ho a la biblioteca del Casal.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 964/2016, presentada per la SRA.
ANTONIA CASTELLÓ SERRATE, en la què sol·licita, unes escales mes àgils i més

quantitat per al cementiri d’Almacelles, ja que les que hi ha metàl·liques pesen molt i n’hi
ha poques. La Junta de Govern acorda comunicar-li, que està previs que a final l’any es
disposi d‘una nova escala més àgil de transportar.
3.8.- Vista la instància amb registre d’entrada número 966/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ AULA MUNICIPAL DE DANSA, en la què sol·liciten, per poder fer el
Festival de Dansa 19 de juny de 2016, poder disposar de la Sala Polivalent a partir del 6
de juny de les 17.30 a les 20.30h fins el dia del festival i el 18 i 19 de juny tot el dia, així
com 400 cadires, l’equip de so i els focus. La Junta de Govern acorda autoritzar-ho.
3.9.- Vista la instància amb registre d’entrada número 969/2016, presentada per la
COMUNITAT PROPIETARIS RAMBLA GENERALITAT, 6, en la què sol·liciten, que es
prengui algun tipus de mesura, ja que tenen un veí ( vivenda 1r. B), que sempre aparca
ocupant dos places, sempre que té la oportunitat en les dos cantons del carrer, se li ha
comentat algun cop i la seva contesta és que així no li ratllen el cotxe i els veïns
considerem que és una falta de respecte als demés i que s’han de utilitzar les zones
d’aparcament adequadament per a tots els veïns. La Junta de Govern acorda que informi
la Policia Local.
3.10.- Vista la instància amb registre d’entrada número 987/2016, presentada per
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA DONA D’ALMACELLES, en la què sol·liciten, que
havent demanat la Sala Polivalent amb registre d’entrada número 329/2016 pel dia 2 de
juliol per fer el sopar de la sòcia, poder canviar la data al dia 9 de juliol, així com taulers,
cavallets i cadires per a 150 persones i cubells d’escombraries. La Junta de Govern
acorda accedir a la petició.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 23 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. 300 fins a la Fra. núm. 425 per un import total de 61.515,12 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.
6.2.- Vista la instància presentada per Salomé Monyarc Camats en data 24/02/2016,
registre d’entrada numero 649/2016, s’acorda deixar-ho pendent d’estudi.
6.3.- Vista la instància presentada per Jakub Kilian en data 22-02-2016, registre
d’entrada numero 616/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de l’IMVTM del
vehicle matrícula 5676-DCD, marca Volkswagen, model Sharan 1.9 per tenir reconeguda
una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada , la Junta de govern acorda
estudiar la petició.

6.4.- Vista la instància presentada per Virginia Blanch Daurell en data 17-03-2016,
registre d’entrada numero 924/16, 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.
6.5.- Vista la instància presentada per Manuel Arno Juni en data 15-03-2016, registre
d’entrada numero 887/16, 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.
6.6.- Vista la instància presentada per M Rosa Alcaine Randé en data 17-03-2016,
registre d’entrada numero 921/15, en la que exposa que gaudeix d’exempció per
discapacitat en l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle Mercedes Benz
model CL220CDI matrícula 4464-HRT i sol·licita que aquesta exempció li sigui aplicada al
nou vehicle Mercedes Benz model GLA 200 matrícula 5639-JLD, vista la documentació
aportada, la junta de govern acorda concedir el canvi sol·licitat.
6.7.- Vista la instància presentada per Fidel Martin Carrasco en data 16-03-2016, registre
d’entrada numero 904/16, en que sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu
vehicle turisme marca Nissan model Qashqai matrícula 9622-JLH, per tenir reconeguda
una discapacitat del 80%, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda
concedir-la sempre i quan el vehicle sigui pel seu ús exclusiu o pel seu transport, no
poden donar cap altre ús al vehicle.
6.8.- Vista la instància presentada per Generosa Gómez Alonso en data 18-03-2016,
registre d’entrada numero 944/16, 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 137,00€.
6.9.- Per unanimitat s’aproven les despeses de quilometratge per desplaçaments de
l’alcaldia del període 23/02/2016 a 12/03/2016 per import de 285,66€.
VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1.- Es dóna compte del decret 51/2016, de data 22 de març de 2016 , que es transcriu
a continuació, a fi que sigui ratificat:
“DECRET 51/2016
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:
Vist l’expedient de contractació per contracte menor del servei de control periòdic de
plagues i el de prevenció i control de legionel·la, iniciat per decret d’alcaldia número
46/2016, de 14 de març de 2016, i ratificat en Junta de Govern celebrada en data 21 de
març de 2016.
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica de data 22 de març de 2016, amb les
següents ofertes presentades

PREU
1.798,00 €
1.885,00 €
1.752,00 €

SERVISET PLAGAS, SL
SANIOX HIGIENE AMBIENTAL, SL
RAESGRA, SL

Atès que existeix consignació suficient en el pressupost segons informe d’intervenció
obrant en l’expedient.
Vist el que disposa l’article 111 sobre contractes menors del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre i el que disposa l’article 172 del ROF.
RESOLC,
Primer.- Adjudicar el contracte menor convocat per decret d’alcaldia número 46/2016, de
14 de març de 2016, a l’empresa Raesgra, SL, per import de 1.752 € (més IVA), d’acord
amb les bases aprovades.
Segon.- Iniciar el contracte a partir del dia 8 d’abril de 2016.
Tercer.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern.
Quart.- Incloure aquest acord al Perfil del Contractant.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses licitadores, al departament de
comptabilitat i als centres municipals afectats.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 22 de març de 2016”
Els reunits ratifiquen el decret.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Vista la petició de Ramon Pascual Mora de 10 de març 2016, amb registre d’entrada
número 823/2016, en la què sol·licita, per tal d’enderrocar l’immoble del c/Baró
d’Esponellà, 6, es retiri provisionalment l’enllumenat públic penjat sobre la seva façana,
els reunits acorden suprimir provisionalment l’esmentat braç lumínic .
Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20 hores del dia indicat a
l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

