Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint-i-vuit
vint
de
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president,
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs.
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles
rles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia estat
e
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ACCEPTACIÓ
CCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT
CULTURAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona per a la realització de
programes i activitats culturals,
culturals, per finançar part de la despesa generada per la
programació cultural estable que es realitza al Centre Cultural i per l’organització
de les celebracions populars tradicionals com els tres tombs, la fira d’artesans ,
amb un cost previst de 64.000 €.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.896 € (vuit mil vuitcents noranta-sis
sis euros).
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part
no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a
l’acceptació de l’ajut.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per
import de 8.896 € (vuit mil vuit-cents noranta-sis
sis euros) per finançar
part de la despesa generada per a la realització de programes i
activitats culturals.

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha
estat atorgat.

Tercer.

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes
es
a
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i,
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a la
la Diputació de Tarragona.
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3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER
A LA REALITZACIÓ
D’INVERSIONS
EN
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS
I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona per a la realització
d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per finançar part de la
despesa generada en millorar l’equipament de la biblioteca municipal i
l’adquisició
ció lleixes i casellers per al centre d’interpretació dels castells del Baix
Gaià, amb un cost previst de 14.404,67 €
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.706,18
8.706, € (vuit mil
set-cents
cents sis euros amb divuit cèntims).
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per adquirir el material en la part no
subvencionada.
Examinades les bases específiques
específiques reguladores de la concessió de les
subvencions i atès allò establert a la base novena d’aquestes en quant a
l’acceptació de l’ajut.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències
competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
T
per
import de 8.706,18 € (vuit mil set-cents
cents sis euros amb divuit cèntims)
per finançar part de la despesa generada per a la realització de
programes i activitats culturals.

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual
qua ha
estat atorgat.
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Tercer.

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i,
en el seu cas, a la compensació
compensació automàtica a favor de la Diputació.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de
protecció de la salut pública per reduir dels costos generats per la prestació
del servei de seguretat a les zones de bany, per a la reducció d’animals
peridomèstics i control de plagues i per al control sanitari de l’aigua de consum
co
humà, amb un cost global previst de 24.206 €.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import global de 14.720 €
(catorze mil set-cents
cents vint euros), dels quals 8.000 € corresponen
c
al
finançament del servei de seguretat a les zones de bany, 4.720 € són per
costejar part del tractament i eliminació d’animals peridomèstics i 2.000 € per
finançar part del cost de les operacions de control sanitari de l’aigua de
consum humà.
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per dur a terme aquests serveis en la
part no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions
ons i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a
l’acceptació de l’ajut.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Primer.

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per
import de 14.720 € (catorze mil set-cents
cents vint euros) per finançar part
de la despesa generada per a la prestació dels serveis de seguretat a
les zones de bany, per al tractament i eliminació d’animals
peridomèstics i per a les operacions de control sanitari de l’aigua de
consum humà.

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha
estat atorgat.

Tercer.

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i,
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de
promoció de la salut pública per adquirir dos parcs de salut municipal per
instal·lar-los
los en indrets estratègics
estratègics del municipi i fomentar així la pràctica
esportiva entre la població adulta, amb un cost global previst de 23.598,93 €.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de
de 8.888,83 € (vuit mil
vuit-cents vuitanta-vuit
vuit euros amb vuitanta-tres
vuitanta
cèntims).
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per dur adquirir i instal·lar aquests
equipaments en la part no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a
l’acceptació de l’ajut.
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Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per
import de 8.888,83 € (vuit mil vuit-cents
cents vuitanta-vuit
vuitanta
euros amb
vuitanta-tres
tres cèntims) per finançar part de la despesa generada per
l’adquisició i instal·lació de dos parcs de salut municipals.
munic

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha
estat atorgat.

Tercer.

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas
d’incompliment,
ment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i,
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

6. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JUAN A FERNÁNDEZ RAMOS,
ATLETA DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE SUBVENCIONS
A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE
LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 9 de juny de 2011 el Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, veí i
resident a la urbanització Parc de Llevant, va sol·licitar una subvenció per a
l’exercici i promoció d’activitats esportives per a la seva participació al triatló
de Vitòria, seu del campionat d’Espanya d’aquesta modalitat atlètica, segons
les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de
2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud,
sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses que importa la quantitat de 940 €.
Atès que les bases estableixen una subvenció màxima del 25% de les
despeses justificades
ades en cas que aquestes no superin els 3.000 €.
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Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant
t
en la
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben
visible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats
relacionades i les factures o documents
documents originals acreditatius de la despesa
total ocasionada per la realització o participació.
Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell
internacional.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar al Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, una subvenció per
import de 500 € (cinc-cents
cents euros) en virtut de l'establert en la base
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica de
l’atletisme en general i per a la participació en el campionat
d’Espanya de triatló en particular, temporada 2011/2012.

Segon.

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, el titular del
mateix haurà d’aportar certificació que acrediti
acrediti la participació en
l’event, emès pels responsables u organitzadors del mateix, i
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de
2.000 euros. En cas que es justifiquin
justifiquin despeses per quantitat inferior
la subvenció es reduirà proporcionalment.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.

7. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les nou i quinze minuts del vespre, i no havent-hi
hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

