J20160908.40.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 8 DE SETEMBRE 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

Secretària:

SRA. ANNA ARENY TORRA

A Almacelles, a les 20.05 h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, dels regidors assenyalats més amunt i
dels també regidors, Sr. José Antonio Conte Giral i Sra. Mª Lluïsa Granero Murgades i
l’interventor, Lluís Bordes Capdevila, que és convidat 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 29 d’agost de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.

III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 2857/2016, presentada per la SRA.
MARIA PELLISÉ, en la què sol·licita, poder disposar de la Sala Polivalent els dimarts de
les 19.30 a les 21.30h i els divendres de les 21 a les 22.30h, de l’octubre al maig de
2017, per fer l’activitat de Country. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d'entrada número 2885/2016, presentada pel Sr.
Francisco Javier Baselga Alon, en la què sol·licita autorització municipal per a instal·lar
una escomesa d’aigua potable per dotació d’aquest servei al C/ de Sant Antoni, 30; previ
pagament de la taxa corresponent als drets de connexió a la xarxa municipal. La Junta
de Govern, vistos els antecedents, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
PRIMER: Autoritzar la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació d’aquest
servei al C/ de Sant Antoni, 30 d’Almacelles, previ pagament de la taxa corresponent
que ascendeix a 120,00 €.

SEGON: Que passi notificació d’aquest acord a l’empresa concessionària AQUÀLIA,
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. per a la seva posterior tramitació i gestió de la
petició.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l'interessat als efectes oportuns.

VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Vista la instància presentada per Isidro Juni Pina en data 16-08-2016, registre
d’entrada numero 2016/16, en la que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa
d’escombraries, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda denegar-la al
no reunir els requisits establerts a l’ordenança fiscal per poder concedir-la (edat, grau de
discapacitat i ingressos de la unitat familiar)
.
6.2.- Vista la instància presentada per Mª Aldabó Cacho en data 25-08-2016, registre
d’entrada numero 2852/16, 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.
6.3.- Vista la instància presentada per Jose Mª Pelegri Alferez en data 30-08-2016,
registre d’entrada numero 2868/16, 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.
6.4.- Vista la instància presentada per Roberto Quintana Arno en data 30-08-2016,
registre d’entrada numero 2871/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula L-2697-AC, marca Citroen, model Remolc per tenir
reconeguda una discapacitat del 55%, vista la documentació aportada , la Junta de
govern acorda concedir-la.
6.5.- Vista la instància presentada per Mª Mercedes Dominguez Bonilla en data 23-082016, registre d’entrada numero 2843/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 2370-HGB, marca Nissan, model Qashqai2 per tenir
reconeguda una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada , la Junta de
govern acorda concedir-la però notificant que haurà de renovar-la ca dany atès que no és
definitiva.
6.6.- Vista la instància presentada per Antonio Muñoz Hidalgo en data 17-08-2016,
registre d’entrada numero 2795/2016, en que sol·licita l’exempció del pagament de
l’IMVTM del vehicle matrícula 9390-BBZ, marca Ford, model Mondeo per tenir
reconeguda una discapacitat del 33%, vista la documentació aportada , la Junta de
govern acorda concedir-la però notificant que haurà de renovar-la cada dany atès que no
és definitiva.
6.7.- Vist l’escrit presentat per Julian Vilchez Garcia en data 17-08-2016, registre
d’entrada 2791/2016, en què sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu
vehicle marca Seat model Marbella matrícula L-5079-U, per tenir més de 25 anys
d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la amb
efectes per l’exercici 2017.

6.8.- Vist l’escrit presentat per Jesus Enguita Yague en data 25-08-2016, registre
d’entrada 2852/2016, en què sol·licita que se li apliqui l’exempció en l’IMVTM al seu
vehicle marca Pegaso model J4-1100 Combi matrícula L-6238-L, per tenir més de 25
anys d’antiguitat, vista la documentació aportada, la junta de govern acorda concedir-la
amb efectes per l’exercici 2017.
6.9.- Vist l’escrit presentat per Francisco Romero Porras en data 18-08-2016, registre
d’entrada 2797/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula L-9729-AD per haver-lo donat
de baixa en data 29/07/2016, la junta de govern acorda la devolució de 34,07€
corresponent a un trimestre.
6.10.- Vista la instància presentada per Montse Gené Castan en data 18-08-2016,
registre d’entrada numero 2805/16, en la que sol·licita l’ajut per oftalmologia 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 118,50€.
6.11.- Vista la instància presentada per Jose Ramon Arno Bendicho en data 22-08-2016,
registre d’entrada numero 2832/16, en la que sol·licita una bestreta reintegrable sense
interessos per import de 1.500€ a retornar en mensualitats durant dos anys 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.
6.12.- Vista la instància presentada per Luis Moran Moran en data 11-08-2016, registre
d’entrada numero 2767/16, en la que sol·licita una bestreta reintegrable sense interessos
per import de 600€ a retornar en mensualitats durant un any 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.
6.13.- Vist el requeriment del Jutjat de Primera Instància 1 de Cervera rebut en data 0908-2016, registre d’entrada 2745/16, en relació al CIF B25653726, la junta de govern
acorda que se’n doni tràmit des d’intervenció.
6.14.- Vist el requeriment del Jutjat de Primera Instància 7 de Lleida rebut en data 29-082016, registre d’entrada 2865/16, en relació al CIF 43700498S, la junta de govern acorda
que se’n doni tràmit des d’intervenció.
6.15.- Vist el requeriment de la Tresoreria de la Seguretat Social rebut en data 31-082016, registre d’entrada 2879/16, en relació al CIF40865725S, la junta de govern acorda
que se’n doni tràmit des d’intervenció.

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, es dóna compte per urgència de dos
pressupostos dels Correfocs - Espectacle de Focs, de les festes de la Mercè 2016:
1. Colla de Diables Fot-li Fort d’Alguaire per un import de 2.200€
2. Associació Cultural Grup de Diables l’Espetec d’Agramunt, per un import de
1.550€
Els reunits, acorden aprovar el pressupost de l’Associació Cultural Grup de Diables
l’Espetec, per un import de 1.550€, per ser el més econòmic, informant l’interventor que
hi ha consignació pressupostària per fer front a la despesa.

A proposta de la regidora Montse Noró, es dóna compte per urgència dels pressupostos,
dels serveis preventius de Creu Roja, per cobrir els següents actes de les Festes de la
Mercè:
1. Punt d’assistència mòbil per Espectacle de focs 24 de setembre: 40,29€ IVA
inclòs.
2. Punt d’assistència mòbil Focs Artificials 25 de setembre: 34,85€ IVA inclòs.
3. Ambulància Milla Urbana 25 de setembre: 232,83€ IVA inclòs.
4. Punt d’assistència mòbil per festa a les penyes 24 de setembre: 115,43€ IVA
inclòs.
5. Punt d’assistència mòbil per festa a les penyes 25 de setembre: 115,43€ IVA
inclòs.
Els reunits aproven els pressupostos, informant l’interventor que hi ha consignació
pressupostària per fer front a la despesa.

A proposta de la regidora Maria Lluïsa Granero, es dóna compte per urgència dels
pressupostos següents:
1. Pressupost presentat per KARBUNKO, per l’actuació musical al Recinte de les
Penyes, el dia 24 de setembre, per un import de 1.000€.
2. Pressupost presentat per CIA BUFANÚVOLS, per l’actuació d’animació infantil, el
dia 24 de setembre, per un import de 636€ IVA inclòs.
Els reunits aproven els pressupostos, informant l’interventor que hi ha consignació
pressupostària per fer front a la despesa.

A proposta de la regidora Maria Lluïsa Granero, es dóna compte per urgència de dos
pressupostos de inflables, pel dia 11 de setembre:
1. Pressupost presentat per MAZA, per un import de 400€.
2. Pressupost presentat per MINUESA, per un import de 500€ IVA no inclòs.

Els reunits, acorden aprovar el pressupost de MAZA, per un import de 400€, per ser el
més econòmic, informant l’interventor que hi ha consignació pressupostària per fer front a
la despesa.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.30 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETARIA,

