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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE 
JUNY DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del set de 
juny de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-
president, 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: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE MAIG 
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018.021(402)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 31 de maig de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
- El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la 
realització d’una intervenció arqueològica preventiva a la Masieta de Queralt per 
tal de determinar la possible existència de restes arqueològiques en la zona on 
està prevista la construcció del nou edifici educatiu. 
 
- El Consell Comarcal del Tarragonès ens comunica que el passat dia 31 de maig 
van finalitzar les activitats emmarcades dins dels Tallers Socioeducatius del 
Tarragonès TASTA, que ha permès treballar amb infants i adolescents i les seves 
famílies aspectes socioeducatius importants, 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA PARCIAL DE LA 
CASA DE LA VILA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA 
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL (1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 3, corresponent als treballs realitzats durant el mes de 
maig de 2018, que importen la quantitat de 26.121,95 € (vint-i-sis mil cent vint-i- 
un euros amb noranta cinc cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvencionada 
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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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 3 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de 
26.121,95 € (vint-i-sis mil cent vint-i- un euros amb noranta cinc 
cèntims d’euro) i autoritzar-ne el seu pagament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 

adjudicatària.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TERCERA ACTA DE PREUS 

CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(CODI 1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
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Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la tercera acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes de maig de 2018. 
 

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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la tercera acta de preus contradictoris de l’obra municipal 
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa adjudicatària” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ 

ADDICIONAL DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA 
PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(CODI 1.4.6 2017.026(558)). 

  
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
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81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la tercera certificació addicional, corresponent als treballs realitzats durant 
el mes de maig de 2018, que importa la quantitat de 653,17 € (sis-cents cinquanta 
tres euros amb disset cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvencionada. 
 

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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la tercera certificació addicional corresponent a l’obra 
municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import 
total de 653,17 € (sis-cents cinquanta tres euros amb disset cèntims 
d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI 1.4.6 2018.009(120)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Direcció tècnica dels treballs de substitució de l’enllumenat públic al 
sector Coll de Tapioles. 

-  Direcció tècnica dels treballs de substitució de l’enllumenat públic al 
sector Pinalbert. 

- Direcció tècnica dels treballs de substitució de l’enllumenat públic al 
sector Mas de Cargol. 

- Tractament de les estructures de fusta de l’espai de jocs infantils a la 
Torre d’En Guiu.  

- Treballs d’impressió del cartell per a l’exposició “El Catllar : documents 
d’identitat i memòria”. 

- Compra de material per a la neteja viària. 
- Compra de material per a la senyalització viària 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses i professionals degudament 
capacitades  per realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que 
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la 
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que 
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €. 
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Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar la direcció tècnica dels treballs de substitució de 

l’enllumenat públic al sector de Coll de Tapioles, a l’enginyer Sr. Anton 
Maria Anglès Cunillera per la quantitat de 1.250,00 € de principal més 
262,50 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 1.512,50 € 
(mil cinc-cents dotze euros amb cinquanta cèntims) d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar la direcció tècnica dels treballs de substitució de 

l’enllumenat públic al sector de Pinalbert, a l’enginyer Sr. Anton Maria 
Anglès Cunillera per la quantitat de 1.250,00 € de principal més 
262,50 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 1.512,50 € 
(mil cinc-cents dotze euros amb cinquanta cèntims) d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar la direcció tècnica dels treballs de substitució de 

l’enllumenat públic al sector de Mas de Cargol, a l’enginyer Sr. Anton 
Maria Anglès Cunillera per la quantitat de 1.250,00 € de principal més 
262,50 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 1.512,50 € 
(mil cinc-cents dotze euros amb cinquanta cèntims) d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Contractar a l’empresa JOSEP MARIA SOLÉ BOADA el tractament 

de la fusta de les instal·lacions en l’espai de jocs infantils de la Torre 
d’En Guiu, per la quantitat de 1.280,00 € de principal més 268,80 € 
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 1.548,80 € (mil cinc-
cents vuitanta euros amb vuitanta cèntims) d’acord amb allò indicat a 
la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 
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Cinquè. Contractar a l’empresa BOU DIGITAL COLORS SL la impressió dels 
cartell de l’exposició El Catllar: Documents d’identitat i memòria per la 
quantitat de 240,64 € de principal més 50,53 € corresponents al 21% 
d’IVA, essent el total de 291,17 (dos-cents noranta un euros amb 
disset cèntims d’euro) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Sisè. Contractar a l’empresa GIRALT URBANA & INDUSTRIAL SL el 

subministrament de material pel servei de neteja viària per la quantitat 
de 313,60 € de principal més 65.86 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 379,46 (tres-cents setanta nou euros amb quaranta 
sis cèntims d’euro) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Setè. Contractar a l’empresa SEÑALES GIROD SL el subministrament de 

material per la senyalització viària per la quantitat de 208,98 € de 
principal més 43,89 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 
252,87 (dos-cents cinquanta dos euros amb vuitanta set cèntims 
d’euro) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Vuitè. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOCONTROL DE LES 

PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU (CODI 5.3 
2018.001(419)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Antecedents. 
 
Primer.- Per part d’aquest ajuntament es va encarregar a l’enginyer tècnic 
industrial Anton Maria Anglés Cunillera la redacció del Pla d’Autoprotecció de 
la Piscina Municipal. 
 
Segon.- Per part de l’enginyer Anton Maria Anglés Cunillera s’ha fet entrega del 
Pla d’autocontrol abans esmentat, presentant-lo a aquest  Ajuntament en format 
paper. 
 
Tercer.- Mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 1 de juny de 2018, s’ha  
incoat d’ofici el present expedient administratiu. 
 
Quart.- Per part del Secretari Interventor ha emès l’informe de data 4 de juny 
de 2018, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les  actuacions 
a la mateixa. 
 
Fonaments de dret. 
 
1r. Normativa aplicable. 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 
- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC). 
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d’ús públic. 
 
2n. Naturalesa jurídica dels plans d’autocontrol 
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Essent l’objecte contractual l’aprovació d’una documentació tècnica consistent 
en el pla d’autocontrol de la piscina municipal, la seva naturalesa jurídica és  
administrativa i el seu règim jurídic es correspon al que estableix el Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
a les piscines d’ús públic. 
 
3r. Òrgan competent 
 
Tenint el compte el què determina l’article 30 del Decret 95/2000, de 22 de 
febrer, pel qual  s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’us públic la competència per a resoldre el present expedient correspon a 
l’Alcalde–President, segons allò que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, però en el nostre cas, aquesta competència fou delegada a la Junta 
de Govern Local, segons Decret de l’Alcaldia núm. 2015/349 de 27 de juliol. 
 
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa que per part de la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL sigui adoptat el següent: 
 
ACORD 
 
Primer.  APROVAR INCIALMENT el Pla d’autocontrol de la piscina municipal, 

redactat per l’enginyer tècnic Anton Maria Anglés Cunillera. 
 
Segon.  SOTMETRE aquest acord a informació pública per termini de quinze 

dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar 
les al·legacions i reclamacions que considerin convenients. 

 
Tercer.  REMETRE el pla d’autocontrol a l’òrgan territorial corresponent del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons 
assenyala l’article 30 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic, prèvia a l'aprovació definitiva. 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

DE L’AJUT CONCEDIT AL  SR. B M R PER LA PRÀCTICA DEL 
MOTOCRÒS, 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, 
ANUALITAT 2017 (CODI 2.2.5.2 2017.004(043)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data 16 de gener de 2017 el Sr. David Miró Moya, veí de la urbanització els 
Cocons, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per a la pràctica del motocròs i enduro, categoria MX50 (50 cc) i 65 
cc que exerceix el seu fill Bruno Miró Rodríguez, 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). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2017 li ser 
atorgada una subvenció per import de 600 euros. 
 
Mitjançant escrit de data 15 de febrer de 2018 li va ser requerida la 
documentació justificativa d’haver complert amb els requisits exigits en les 
bases reguladores d’aquest tipus d’ajuts. 
 
L’interessat mitjançant escrits registrats en data 21 de febrer i 7 de maig de 
2018 va aportar la documentació sol·licitada. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Considerar degudament justificada la subvenció atorgada al Sr. David 

Miró Moya, en tant que representant del seu fill Bruno Miró Rodríguez 
una subvenció per import de 600 € (sis-cents euros) en virtut d’allò 
establert a la base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per 
a la pràctica del motocròs i enduro, llicència aleví, categoria MX50 (50 
cc), temporada 2017 i de la dotació  pressupostària de l’ajuntament 
respecte als ajuts. 
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Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

DE L’AJUT CONCEDIT AL  SR. LLRI PER LA PRÀCTICA DE LA VELA, 
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, ANUALITAT 
2017 (CODI 2.2.5.2 2017.011(498)).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data 13 de juliol de 2017 la Sra. M Montserrat Inglés i Novell, veïna del 
Catllar, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per a la pràctica de la vela que exercita el seu fill LLRI, categoria sub 
17, classe 420, 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). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’agost de 2017 li ser 
atorgada una subvenció per import de 1.200,00 euros. 
 
La interessada mitjançant escrit registrat en data 19 de febrer de 2018 va 
aportar documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en les 
bases reguladores d’aquest tipus d’ajuts. 
  
Mitjançant escrit de data 27 de febrer de 2018 li van ser requerides les factures 
justificatives de la despesa elegible suportada. 
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La interessada mitjançant escrit registrat en data 12 de març de 2018 va aportar 
la documentació requerida. 
 
Revisada la documentació aportada en resulta que compleix amb els requisits 
d’admissibilitat establerts en els apartats quart i sisè de les bases de 
subvencions esmentades, però alhora presenta unes factures per un import de 
7.165,78 inferior al que va fer constar en el moment de la sol·licitud, per la qual 
cosa cal procedir a recalcular l’import de la subvenció atorgada. 
 
D’acord amb les bases reguladores de l’ajut, l’import de la subvenció 
corresponent a la quantitat justificada és de 1.074,86 euros. 
  
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Considerar degudament justificada la subvenció atorgada a la Sra. M 

Montserrat Inglés i Novell, en tant que representant del seu fill, LLRI,. 
 
Segon.  Concedir a la Sra. M Montserrat Inglés en tant que representant del 

seu fill LL.R.I, una subvenció per import de mil setanta quatre euros 
amb vuitanta sis cèntims (1.074,86 €) en virtut de l'establert a la base 
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per la seva participació 
en tres campionats de vela durant l’any 2017. 

 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
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I quan són un quart de sis de la tarda, 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.  
 


