ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE
FEBRER DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà 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 Mensa
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Excusa la seva assistència del regidor Sr. Joan Díaz i Rull.
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 14 DE FEBRER DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de febrer de 2019, 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, M. Goretti Gatell i
Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap

Vots en contra: cap
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:
- Havent-se sol·licitat visita amb el Sr. Josep Vidal i Fàbrega, Director general
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, per
presentar-li el projecte d’habitatge cooperatiu i social a la fàbrica des del
Departament ens han confirmat que, llevat canvi d’agenda de darrera hora, seria
per al dia 19 de març als volts de les 11 del matí.
- Davant la convocatòria d’una vaga general per al dia 21 de febrer de 2019
(Ordre TSF/31/2019, de 18 de febrer) per part del sindicat Intersindical-CSC,
que compta amb el suport de nombroses entitats, l’ajuntament ha decretat els
següents serveis mínims essencials per garantir els drets dels ciutadans, el dret
de vaga dels treballadors municipals i la realització de la jornada laboral d’aquell
personal que no hagi exercit el dret de vaga:
 Vigilants Municipals: 1 efectiu per torn.
 Atenció dels serveis educatius de competència municipal Llar d’infants
2 efectius com a mínim: Direcció de la llar i un educador/a, segons
ratios legals derivats de l’assistència.
 Oficines municipals: 2 efectius.
 Brigada municipal: 1 efectiu
- El passat divendres dia 15 de febrer es va produir la caducitat del certificat
digital del segell d'òrgan de l’ajuntament, emès pel Consorci AOC i degut a
l’esmena d’una errada en aquell certificat que ha significat la quasi paralització
del sistema de gestió de l’administració electrònica fins al migdia del dia d’avui,
en que han quedat resolts els problemes i desajustos. Ara caldrà que els serves
administratius gestionin aquesta situació i posin al dia els registres i arxius.
- El passat dilluns dia 18 de febrer va finalitzar el termini per a la presentació de
sol·licituds de participació en el procés selectiu per a la provisió, de forma
interina, de la plaça de secretaria intervenció, procés al qual han concorregut un
total de sis candidatures. Procedim immediatament a nomenar els membres del
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tribunal i a determinar les dates de les proves i la llista de persones admeses i
excloses.
3

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT A DESEMBRE DE 2018 (6).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 50 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018 (6) per un import
de 2.057,00 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern
Local efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern
Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 50 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018
(6) i que ascendeix l’import total de 2.057,00 €.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
CORRESPONENT A FEBRER DE 2019.

REMESA

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2019 per un import de
30.338,67 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern
Local efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern
Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2019 i que
ascendeix l’import total de 30.338,67 €.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DEL VEHICLE
ADSCRIT A LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE CLASSE B AUTO-TURISME.
Es dona compte de la següent proposta:
“El Sr. Enrique Barea Vera, en tant que titular de la llicència municipal de
classe B auto-turisme ha sol·licitat autorització d’aquest ajuntament per
substituir el vehicle actualment vinculat a aquesta autorització, amb matrícula
3971-DHH per un nou vehicle, marca Mercedes, Model Vito Tourer 114 TDI i
amb placa de matrícula 5751-KCH.
Essent el canvi proposat una millora en la prestació del servei als veïns i
alhora un dels requisits establerts al plec de condicions regulador del procés
de concessió de la llicència.
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 data 31
d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Autoritzar al Sr. Enrique Barea Vera el canvi d’adscripció del vehicle
de la llicència municipal de classe B auto-turisme per prestar el

servei de transport dins i fora del nucli urbà substituint l’actual amb
placa de matrícula 3971-DHH per un nou vehicle, marca Mercedes,
Model Vito Tourer 114 TDI i amb placa de matrícula 5751-KCH.
Segon.

Requerir al Sr. Barea perquè aporti el permís de circulació, la fitxa
tècnica i el justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil relatius al nou vehicle adscrit al servei, així com
a aportar, anualment, el susdit justificant de pagament de la pòlissa
d’assegurança.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i al Servei Territorial de
Transports de Tarragona de la Generalitat.

Quart.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació,
que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL
ORDINÀRIA DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL MAS DE
PALLARÈS.
Es dona compte de la següent proposta:
“El Mas de Pallarès, de titularitat municipal, presenta, des de l’ensolsiment
parcial de la coberta l’any 2012, un estat de deteriorament que cal revestir per
escometre, posteriorment, la seva consolidació i recuperació a l’ús públic amb
garanties de seguretat i salubritat.
Per aquest fet l’ajuntament ha encarregat a l’arquitecte Jonathan López
Skoog, la redacció del projecte per la realització de l’obra pública de
competència municipal relatiu a la reforma parcial del Mas de Pallarès amb un
pressupost d’execució constructiu de 93.151,67 € (IVA inclòs).
A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal
s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i s’ha
de sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual
a les persones directament afectades, si escau, i s’ha de donar audiència a
les altres administracions les competències dels quals tinguin incidència en
l’objecte del projecte.
El tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article
20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
D’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en
relació amb l’article 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon
l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis a l’òrgan de l’ajuntament que en
sigui competent per a la seva contractació o concessió.
L’òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest projecte és la Junta de
govern local, en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349 i donat que el pressupost d’execució de l’obra, i no
despassa el 10 % del pressupost ordinari de l’ajuntament.
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Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària de
reforma parcial del Mas de Pallarès, redactat per l’arquitecte
Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució per
contracta de 93.151,67 € (IVA inclòs), amb el benentès que si
durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat
de posterior acord.

Segon.

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini
de trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP,
DOGC i al tauler electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol
interessat pugui presentar al·legacions.

Tercer.

Sol·licitar informe a les altres administracions les competències de
les quals tinguin incidència en l’objecte del projecte, als efectes
d’informe preceptiu.

Quart.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Altrament, si ho considereu
oportú, també podeu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva
notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
TARRAGONA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE L’ANY 2019.

LA
DE

Es dona compte de la següent proposta:
“El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 d'octubre de
2018 va aprovar les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal
de l’anualitat 2019 (BOPT CVE 2019-00025 de 4 de gener de 2019).
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 11 de gener
de 2019, va acordar la convocatòria de subvencions del Pla de Acció
Municipal (PAM) del 2019 i aplicant els criteris de distribució de la dotació
econòmica establerts al punt tercer de la mateixa, resulta que al municipi li
correspon la quantitat de 85.015 €.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PAM 2019, es
considera convenient concorre-hi per tal de poder obtenir subvenció per fer
front a despeses d’inversió i al finançament de despesa ordinària.
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 data 31
d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del PAM 2019 de la
diputació de Tarragona per fer front a les despeses següents:
D’inversió:
- Rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès.
De despesa ordinària:
- Despesa elèctrica.
Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
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Tercer. Trametre a la Diputació de Tarragona tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D'EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A
L'EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DE LA TORRE D'EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“La Sra. Maria Angeles Izquierdo Rodríguez, amb DNI ***1228**, en nom i
representació de Quatre i Burgesia SL, adjudicatària de la concessió del
servei públic del bar-restaurant del parc municipal de la Torre d’en Guiu, va
sol·licitar l’extinció de la concessió demanial per a l’explotació del servei, la
qual els hi fou adjudicada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 1 de març de 2018.
La concessió demanial esmentada, adjudicada a la data susdita, tenia una
durada prevista de 7 anys i amb un màxim de 10 anys al preveure’s tres
possibles pròrrogues d’un any cadascuna, i amb un cànon anual de 10.900
euros més 2.289 euros corresponents al 21% d’IVA.
Atès que en la documentació aportada per la societat concessionària es
constaten pèrdues derivades de l’explotació de l’activitat des dels seus inicis,
derivades en part pel cànon previst en el plec de clàusules de la concessió.
El plec de clàusules de la concessió preveu la possibilitat d’extingir la
concessió per mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari.
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L’article 100 e) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques preveu la possibilitat, entre d’altres, d’extingir les
autoritzacions i concessions demanials per mutu acord.
Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació que consta a l’expedient.
Vistos els articles 52-2 n) del 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, 66 del
Reglament de patrimoni dels ens locals i 4 del plec de clàusules que regeix la
concessió.
D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, el Ple és l’òrgan
competent per l’adopció del present acord, essent finalment la Junta de
Govern Local per delegació d’aquell adoptada mitjançant acord de data 12 de
juliol de 2016.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Acceptar l’extinció de la concessió demanial per a l’explotació del
bar restaurat de la Torre d’en Guiu per mutu acord, adjudicada
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de
2018, a l’empresa Quatre i Burgesia SL, amb CIF número
B55679989.

Segon.

Indicar que d’acord amb la concessionària, aquesta cessa de forma
immediata l’explotació per tal que l’ajuntament pugui iniciar nova
licitació i entri en possessió de les instal·lacions.

Tercer.

Notificar l’acord a la Sra. Maria Angeles Izquierdo Rodríguez, en tant
que representant de Quatre i Burgesia SL.

Quart.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ALLOTJAMENT WEB PER
A LA MILLORA DE L’EFICÀCIA EN LA GESTIÓ DE LA PÀGINA WEB
MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“El tècnic informàtic, en data 29 de gener de 2019, ha emès un informe en el
que es recomana el canvi del proveïdor del servidor on tenim hostatjada la
pàgina web, l’empresa Acens Technologies, SLU, filial de Telefònica, atès que
tenen diverses mancances tècniques i el preu, no obstant això, resulta un dels
més cars del mercat.
Es proposa l’empresa Hetzner Online GmbH com a nou proveïdor ja que, tot i
sent molt més econòmic, s’aconseguirien moltes més prestacions que ara no
tenim com emmagatzematge addicional, IPS flotants, cobrament per hores de
servidor per situacions extraordinàries, etc... El cost anual d’aquests serveis
amb la nova empresa es de 271,08 €.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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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 2015/349, de 27 de juliol.
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 15.000 euros i 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.
Es manifesta 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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació per un any del servidor, on estarà
hostatjada la pàgina web de l’ajuntament, a l’empresa Hetzner
Online GmbH, mitjançant el procediment del contracte menor, per un
import de 271,08 €, IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa per import de dos-cents setanta-un euros amb
vuit cèntims (271,08 €) amb càrrec a la partida 920/21600 del
pressupost municipal prorrogat per l’exercici de 2019.

Quart.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER A L'EXERCICI I
PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A LA PRÀCTICA DEL
JUDO AL SR. JAVIER CABELLO ORTIZ.
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 24 de gener de 2019 el Sr. Javier Cabello Ortiz, veí de la
urbanització Esplai Tarragoní, ha sol·licitat una subvenció, per a la passada
temporada 2017-2018, per a l’exercici i promoció d’activitats esportives per a
la pràctica de judo que exerceix, 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, resulta que compleix amb els requisits establerts en
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses de la temporada 2017-2018 que importa la quantitat de 3.022 €.
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base desena.
Atès que a la partida pressupostaria corresponent només hi quedava una
consignació de 110,54 euros en el moment de la sol·licitud.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Primer.

Atorgar al Sr. Javier Cabello Ortiz una subvenció per import de
110,54 € (cent-deu euros amb cinquanta-quatre cèntims) en virtut de
l'establert a la base cinquena de les bases reguladores dels ajuts,
per a la pràctica del judo, temporada 2017/2018 i de la dotació
pressupostària de l’ajuntament respecte als ajuts; i tal i com queda
justificada amb les factures presentades.

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.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les cinc 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.
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