AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
JUNY DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia nou de juny de
dos mil setze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Antonio López i López
REGIDORS:
Montserrat Inglés i Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea.
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde i prèviament a tractar els assumptes inclosos
en l’orde del dia, sol·licita dels membre de la Junta de Govern la ratificació de
la urgència de la convocatòria.
Debatuda la urgència de la convocatòria, aquesta és aprovada per unanimitat
dels membres de la Junta de Govern Local.
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE JUNY DE
2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de juny de 2016, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT
APORTAT PER L’EMPRESA EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D’AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.) EN VIRTUT DEL CONVENI SIGNAT
I EN CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS
GENERAL A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23
DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passar a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a
activitats d’interès general.
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
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econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural
al Catllar, per un import de 10.750,00 euros.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny
de 2016 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser
formalitzat entre ambdues parts el dia 9 de juny.
D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament t i per tant de la
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per EMATSA pel
foment de les pràctiques esportives i la difusió de la cultura d’acord
amb el següent quadre:

ENTITAT
Colla de Diables del Catllar
Club Atlètic El Catllar
Total
Segon.

ACTIVITAT
Actes del seu desè aniversari
Pràctica del futbol sala

IMPORT
7.750,00€
3.000,00€
10.750,00€

Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT APORTAT
PER L’EMPRESA REPSOL EN VIRTUT DEL CONVENI SIGNAT I EN
CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL A
L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE
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RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS
INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a
activitats d’interès general.
L’empresa REPSOL ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural
al Catllar, per un import de 20.000,00 euros.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny
de 2016 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser
formalitzat entre ambdues parts el mateix dia 1 de juny.
D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament i per tant de la
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per l’empresa
REPSOL pel foment de les pràctiques esportives i la difusió de la
cultura d’acord amb el següent quadre:

ENTITAT
Ajuntament del Catllar
Club Atlètic El Catllar
Club Esportiu El Catllar
Agrupació de Dones del Catllar
Total
Segon.

ACTIVITAT
Confecció bestia de foc
Pràctica del futbol sala
Pràctica del futbol
Actes del 20è Aniversari

IMPORT
10.914,20€
1.500,00€
6.500,00€
1.085,80€
20.000,00€

Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’empresa
REPSOL.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AGRUPACIÓ DE
DONES DEL CATLLAR.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Vista la instància presentada per l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de
celebració del 20è aniversari de l’entitat.
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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atesa l’existència d’un fons atorgat per l’empresa REPSOL amb la finalitat de
fomentar activitats culturals en el nostre municipi, proposo que la Junta de
Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.085,80 euros a l’Agrupació de
Dones del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
celebració del 20è aniversari de l’entitat, amb càrrec al fons atorgat
per l’empresa REPSOL.
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Segon.

Atorgar la gratuïtat de les entrades al Castell per la visita que tenen
programada pel proper dia 2 de juliol de 2016.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

Quart.

Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ESPORTISTA
LOCAL CARLOS AVELLANEDA BURGOS.
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Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“En data 9 de juny de 2016 el Sr. Carlos Avellaneda Burgos, veí d’aquest
municipi, ha sol·licitat una subvenció per fer front a les despeses de participació
en quatre curses ciclistes a nivell estatal, d’acord amb 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, 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 1.573,56 €.
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base
desena de les reguladores dels ajuts.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar al Sr. Carlos Avellaneda Burgos una subvenció per import de
314,71 € (tres-cents catorze euros amb setanta-un cèntims) en virtut
d’allò establert a la base cinquena de les bases reguladores dels
ajuts, per a fer front a les despeses de participació en quatre curses
ciclistes a nivell estatal.

Segon.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de
les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva
objecte de subvenció.

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha
I, essent les disset hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’alcalde

El secretari.
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