J201600829.38.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 29 D’AGOST DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. MONTSERRAT ARNO MORA

Secretària Accidental:

SRA. MONTSERRAT GENÉ CASTAN

A Almacelles, a les 13.30 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 de la també regidora, Sra. Mª Lluïsa Granero Murgades, que és
convidada per la Presidència, i de l’interventor, Sr. Lluís Bordes, 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 22 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 2448/16, presentada per l’ESCOLA
DE TENNIS D’ALMACELLES, en la què sol·liciten la Sala Polivalent pel nou curs escolar
i classes de tennis, a partir del 12 de setembre de 2016 i fins el 31 de maig de 2017, els
dilluns de 17.30 a 22 h, els dimarts de 17.15 a 21 h, els dimecres de 17.30 a 22 h i els
dijous de 17.15 a 21 h. La Junta de Govern autoritza la petició informant al Club que els
dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h haurà de realitzar l’activitat conjuntament amb
l’activitat del NEREU i els dimecres hauran d’acabar l’activitat a les 21 h.

3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2827/16, presentada pel CLUB
D’ATLETISME ALMACELLES ATLÈTICA, en la què sol·liciten, amb motiu de la
celebració de la 17a. Milla Urbana Vila d’Almacelles el dia 25 de setembre de 2016,
autorització per tancar el trànsit rodat i a la Rambla Generalitat, de les 7 a les 14 h, així
com la prohibició d’estacionar. També sol·liciten: de 4 a 6 persones de la brigada
municipal per ajudar a muntar i desmuntar el circuit, de 7.30 a 9 h i de 13.30 a 14.30 h,
150 tanques, que no hi hagi cap parada de les firetes al recorregut, taules i cadires a la
Sala Polivalent per poder fer les inscripcions, de 8.15 a 10.30 h, així com poder disposar
de les dutxes per als corredors, l’escenari a la part exterior de la Sala Polivalent, de 10x5
metres amb l’escala, sortides de llum, cadires, taula per l’spiker i trofeus pels diferents
guanyadors de les 18 curses. La Junta de Govern autoritza la petició informant-los que
pel què fa a la cessió de 4 o 6 treballadors de la brigada no serà possible per tenir altres
actuacions a fer.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2837/16, presentada per la SRA.
ANNA MARTÍ PEDROS, en la què sol·licita permís per col·locar inflable a la Plaça
Fortuny el dia 2 de setembre de 2016, a la tarda. La Junta de Govern autoritza la petició
previ pagament de la taxa corresponent i havent de presentar la documentació requerida.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2841/16, presentada per
l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA, en la què sol·liciten permís per assajar a Casa
Clara els dimarts de l’agost i setembre, de 20 a 21 h, i a partir del 17 de setembre de
2016, els dissabtes a la tarda, de 16 a 17 h. La Junta de Govern autoritza la petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2848/16, presentada pels AMICS
DEL PADEL, en la què sol·liciten la Sala Polivalent per fer un berenar sopar de final
d’estiu el 17 de setembre, a la tarda nit. La Junta de Govern autoritza la petició havent de
deixar la instal·lació neta i recollida.

IV.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS:
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.
A proposta de la regidora Maria Lluïsa Granero s’informa que aquest divendres, dia 2 de
setembre, a les 21 h, es durà a terme la XIV Caminada Nocturna d’Almacelles,
necessitant 2 taulers i 60 cadires al recinte de les piscines municipals.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 13.55 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

