44.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ECONÒMICA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 15 D’OCTUBRE DE
2015
ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretari Accidental:

SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19h 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.

1.- Ordenances Fiscals
Per part de l’interventor per disposició de l’alcaldia, s’informa de les possibles
variacions en les Ordenances Fiscals. Es fa un especial esment, en l’increment del
tipus de l’IBI amb la finalitat de compensar la pèrdua de ingressos municipals, com a
conseqüència de la disminució dels valors cadastrals sol·licitada per l’ajuntament, que
possiblement acordarà la llei de pressupostos en un 23% i que l’any passat també va
suposar l’aplicació d’una rebaixa del 22% dels valors cadastrals. Els reunits informen
favorablement les modificacions.

2.- Altres Informacions econòmiques
Dóna compte acte seguit l’interventor sobre una proposta per al proper ple, informant
favorablement el fraccionament en 120 mensualitats del saldo a reintegrar a l’estat per
import de 128.055,33€, corresponent a la liquidació negativa de la participació de tributs
de l’estat de l’exercici 2013, tot el qual els reunits informen favorablement.

A continuació proposa als reunits, que informin favorablement la concertació d’una
nova pòlissa de tresoreria, per tal de permetre la liquiditat necessària a la caixa de la
corporació, per atendre puntualment els pagaments. Els reunits informen favorablement
la proposta.

Per acabar el mateix interventor manifesta, que ja té quasi ultimat el pla financer què
cal aprovar en el ple, per corregir els desequilibris pressupostaris existents a causa del
crèdit pont que es va demanar mentre arribessin diferents subvencions concedides.

Els reunits es donen per assabentats.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 19.45 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL

