Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint de
setembre de dos mil dotze, 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 Guillén i Montserrat
ntserrat
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
L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 D’AGOST DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 9 d’agost de 2012, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb
mb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE MAS VILET DELS PINS PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA
DESBROSSADORA DESTINADA A LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA
ZONA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA LES INCENDIS
FORESTALS.
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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:
En data 17 de juliol de 2012, l’associació de propietaris de Mas Vilet dels Pins,
sol·licità una subvenció
enció per minorar la despesa ocasionada per l’adquisició
d’una màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les zones
verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció contra els
incendis forestals de la urbanització esmentada. Els cost estimat de la compra
supera els 1.000 €.
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 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 previ de la despesa
En conseqüència,
seqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 800 € a l’associació de propietaris de
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per l’adquisició d’una
màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les
zones verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció
contra els incendis forestals
fo
de la urbanització.

Segon.

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

3. ATORGAMENT D’UN AJUT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE MAS
VILET DELS PINS PER SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE
L’ACTUACIÓ DE LA COLLA INFANTIL DE DIABLES DEL CATLLAR
CA
EN LA
CELEBRACIÓ DE LES FESTES D’ESTIU DE LA URBANITZACIÓ, DE
CONFORMITAT AMB LA CONVOCATÒRIA APROVADA A L’EFECTE.
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 acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012es va aprovar
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les
entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu,
establint un màxim de 400 € per actuació.
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Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de
l’entitat
tat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o
document equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les
entitats lúdiques o culturals, restant excloses les despeses associades a la
realització dels actes previstos (neteja,
(neteja, mesures de seguretat, assegurances,
etc...).
Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels
Pins acreditant l’actuació de la colla de diables petits del Catllar, celebrada el
dia 3 d’agost i que el pagament de la mateixa ja ha estat
estat realitzat, essent el
cost de l’actuació de 300 €.
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 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
xement previ de la despesa
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 120 € a la Junta de Compensació de
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per la contractació de
l’actuació de la colla de diables petits del
del Catllar a la festa d’estiu de
la urbanització.

Segon.

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

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

La secretària

