Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 24 DE MAIG DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia
vint-i-quatre
quatre de maig de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colomina, alcalde-president,
alcald 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 Guillén
uillén 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
ACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE MAIG DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 3 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ACCEPTACIÓ
CCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENTS
D’ARTS PLÀSTIQUES ALS CENTRES D’ENSENYAMENT PRIMARI I
SECUNDARI OBLIGATORI PEL CURS 2011-2012.
201
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia
prèvia la sol·licitud corresponent, una
subvenció per import de 1.300
1.3 € en el marc de la convocatòria
òria de subvencions
per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i
secundari obligatori, per al curs 2011-2012.
201
Vist que al pressupost
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.
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,
qüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del
Tarragonès per import de 1.300
1.3
€ (mil tres-cents
cents euros) per a
l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i
secundari obligatori, corresponents
co
al curs 2011-201
2012.

Segon.

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

Tercer.

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de
concessió de la subvenció.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.

3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ESCOLES
MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT EL CURS 2011-2012.
2011 2012.
Prèvia
ia 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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Mitjançant Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud
sol·licitud corresponent, una
subvenció per import de 3.000
3.0 € en el marc de la convocatòria
òria de subvencions
per al funcionament de les escoles municipals de música durant el curs 20112011
2012.
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per realitzar
realitzar les actuacions en la part
no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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 pel Consell Comarcal del
Tarragonès per import de 3.000 (tres mil euros) per al funcionament
de l’escola municipal de música durant el curs 2011-2012.
2011

Segon.

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

Tercer.

Comprometre’s a complir totes
totes les obligacions establertes a les
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de
concessió de la subvenció.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.

4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL
COMARCAL
ARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENT
D’ADULTS DURANT EL CURS 2011-2012.
2011
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant Decret del President del Consell
Consell Comarcal del Tarragonès de data
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una
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subvenció per import de 2.800 € en el marc de la convocatòria
òria de subvencions
per a l’ensenyament d’adults durant el curs 2011-2012.
2011
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.
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
’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 pel Consell Comarcal del
Tarragonès per import de 2.800
2.80 (dos mil vuit-cents
cents euros) per al
funcionament de l’ensenyament d’adults durant el curs 2011-2012.
2011

Segon.

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

Tercer.

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes
estable
a les
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de
concessió de la subvenció.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.

5. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ ALS SRS. DÍDAC GONZÀLEZ I
ÁLVARO MORAL PER DESTINAR-LA
DESTIN
LA A L’ENTREGA DE MATERIAL
ESCOLAR A DIFERENTS ORGANITZACIONS AL SUD DEL MARROC EN
OCASIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN UNA CURSA DE SEAT PANDA PER
TERRES MARROQUINES.
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 18 d’abril de 2012 els Srs. Dídac González i Álvaro Moral, veïns del
municipi, van sol·licitar una subvenció per a la participació en l’edició de 2013
d’un Raid amb vehicles Seat Panada pel Marroc, amb l’objectiu
l’objectiu final de lliurar
material escolar a diverses entitats del sud del país.
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Vist que es sol·licità l’aportació de documentació complementària de
conformitat amb les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de
data 22 de maig de 2003 (publicades
(publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny), la qual
fou lliurada en data 15 de maig de2012
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses que
ue importa la
l quantitat de 3.930 €.
Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant 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 desena.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar els Srs. Dídac González i Álvaro Moral una subvenció per
import de 200 € (dos-cents euros) en virtut
irtut de l'establert en la base
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la participació
en el Raid solidari amb Seat Panda pel Marroc, temporada 2013.
2013

Segon.

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, els titulars
del mateix hauran
haur
d’aportar justificants de la despesa ocasionada
per la realització o participació (factures, rebuts, etc).

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord als
a interessats en legal forma.
forma

6. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER LA REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES ESCOLARS A L’AMPA L’AGULLA.
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 3 de maig de 2012, la Sra.
Sra. Sandra López Russo, en representació de
l’Associació de Pares i Mares del CEIP l’Agulla,
l’Agulla sol·licità una subvenció per
minorar la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres que ha fet l’entitat i
que es destinen al préstec entre els alumnes de l’escola,
l’escola, corresponents als
cursos 2010-2011
2011 i 2011-2012.
2011
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement
reconeixeme previ de la despesa
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament, en concepte de subvenció per a
l’adquisició de llibres destinats al préstec entre els alumnes del CEIP
l’Agulla corresponent al curs 2011-2012,
2011
per
er import de 986,29 €.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma.

7. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les nou i trenta minuts del vespre, i no havent-hi
havent 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

