J201600816.36.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 D’AGOST DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT ARNO MORA

Vicesecretari:

SR. RAMON MARIA CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.40 h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, amb l’assistència dels regidors
assenyalats més amunt i dels també regidors, Sr. José Antonio Conte Giral i Sra. Mª
Lluïsa Granero Murgades, que són convidats per la Presidència, excusen la seva
assistència la SRa. Vanesa Olivart i la Sra. Montse Noró, les dues per vacances. El SR.
Josep Gòdia ha excusat la seva assistència per motius personals. 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 9 d’agost de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
II.- CORRESPONDÈNCIA:
No se’n presenta cap.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2714/16, presentada per
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA DONA D’ALMACELLES, en la que sol·liciten llicència
per fer classes de ioga al vestíbul del col·legi Plaça Ensenyança, els dimarts de 19 a
20.30 h i els dijous de 20 a 21.45 h, des del mes d’octubre de 2016 fins al mes de juny de
2017 i estant assabentada la direcció del col·legi. La Junta de Govern autoritza la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2727/16, presentada per la CREU
ROJA, en la que sol·liciten permís per utilitzar la Sala Polivalent els divendres, de 17.30 a
19.30 h, des del 9 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017, per tal de realitzar esport
amb els usuaris del Centre de Mediació Social. La Junta de Govern autoritza la petició,
advertint-lo que en cas de necessitar-se la sala per alguna altra actuació l’hauran de
cedir.

3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2769/16, presentada per A.R.C.A.,
en la que sol·liciten pel proper 11 de setembre i amb motiu de la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, una taula per 30 comensals al recinte de les piscines i poder
disposar de l’equip de megafonia a la zona de les taules per poder celebrar la rifa al final
del dinar. La Junta de Govern autoritza la petició.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2763/16, presentada pel SR.
CRISTIAN LECHUGA FIGUERA, en la que sol·licita permís per fer una festa temàtica el
dia 3 de setembre de 2016 a la zona de la terrassa situada a la Rambla Catalunya, així
com permís per posar una barbacoa, un inflable de 20.30 a 23 h amb música a la zona
de la Rambla i decoració de la terrassa de les 21 a les 24 h, així com un punt de llum a la
zona de la terrassa. La Junta de Govern autoritza la celebració de la festa, la col·locació
de l’inflable i la música. Pel que fa a la barbacoa se l’autoritza a col·locar-la davant de
l’Hostal Roca en l’indret que oportunament se li comunicarà.
En relació al punt de llum se l’autoritza a connectar si bé l’instal·lador haurà d’anar al seu
càrrec.
IV.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS:
No se’n presenta cap.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
No se’n presenta cap.
V.- LLICÈNCIES D’OBRES:
No se’n presenta cap.
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
No se’n presenta cap.
VII.- INFORMES ALCALDIA I REGIDORS DELEGATS:
No se’n presenta cap.
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 20.00 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a vicesecretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL VICESECRETARI,

