Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint-i-quatre
de novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president,
resident, 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
lén 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
Ó DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia
estat tramès
amès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DE GRUPS O
PERSONES INSCRITES A L’E-CATÀLEG
L’E CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS
CULTURALS PER LES ACTUACIONS DE DIVERSOS GRUPS I ENTITATS.
ENTITATS

Ajuntament del Catllar

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 la Diputació de Tarragona de 11 de
novembre de 2011
011 es concediren, prèvia la sol·licitud corresponent, dues
subvencions d’actuacions incloses al catàleg cultural tal i com posteriorment
es detallen.
Vist que l’ajuntament ja ha satisfet l’import total del catxet dels artistes, amb
càrrec a la corresponent
ent partida del pressupost municipal del present exercici.
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 5 de juliol
juliol de 2007 i mitjançant decret de
l’alcaldia 2007/486, de 12 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona
per import de 5.400 € (cinc mil quatre-cents
cents euros) segons el detall
següent:

GRUP
Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Colla Vella dels Xiquets
de Valls
TOTAL

ESPECTACLE

DATA

IMPORT

Actuació castellera

27/08/2011

2.400 €

Actuació castellera

27/08/2011

3.000 €
5.400 €

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit
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, si s’escau, a
l’acord de concessió de la subvenció.

Quart.

Donar trasllat d’aquest
d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

3. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇANT PLANS
D’OCUPACIÓ.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de
de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre
convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur,
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals (DOGC número 6004, de 14 de
novembre de 2011).
Vista la memòria justificativa de les accions a incloure en els plans d’ocupació,
en la que es preveu la contractació
contractació de tres persones en situació d’atur i que
han exhaurit les prestacions o els subsidis per un període de sis mesos per a
la realització de treballs de neteja i manteniment de les franges de protecció
contra incendis forestals de les urbanitzacions
urbanitzacion del municipi.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, preveu
una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es declari la
implantació d’un equipament penitenciari.
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
mitjan
decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada
per l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre
convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o
el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals (DOGC
número 6004, de 14 de novembre de 2011).

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost
pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases
de l’esmentada convocatòria.
convocatòr
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

4. ATORGAMENT D’UN AJUT ALS
AL SRS. ALEJANDRO I JAVIER CABELLO
ORTIZ, PER A LA PRÀCTICA DE JUDO, EN EL MARC DE LES BASES
BASE DE
SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS
ESPORTIVES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat,
unanimit acorda:
En data 10 de novembre de 2011 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la
urbanització Esplai Tarragoní, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i
promoció d’activitats esportives per a la pràctica de judo que exerceixen els
seus fills, Alejandro
lejandro i Javier Cabello Ortíz, de 17 anys i categories junior i
sènior masculí el primer i de 13 anys i categoria infantil el segon, 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 temprada que importa la quantitat de 2.660 €, dels quals 1.345
€ corresponen a les despeses d’en Alejandro Cabello Ortiz i 1.315 €
corresponen al es despeses d’en Javier Cabello.
Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant
t
en la
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben
visible,
ible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació
ió que determina la base desena.
desena
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz
Ortiz Mezcua, en tant que representant del
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz una subvenció
subvenc per import
de 399 € (tres-cents
(tres
noranta-nou
nou euros) en virtut de l'establert en la
base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica
del judo, temporada 2010/2011.
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Segon.

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, la titular
ti
del
mateix haurà d’aportar justificants de la despesa total ocasionada
per la realització o participació (factures, rebuts, etc).

Tercer.

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

5.

TORN OBERT DE PARAULES.

El Sr. alcalde pregunta
nta si s’està d’acord en celebrar el tradicional sopar de
Nadal de la Corporació, responent afirmativament els assistents i quedant per
al dia 23 de desembre.
Seguidament intervé el Sr. Guillén i comenta que per a la celebració festa
major d’hivern, prevista
sta per als dies 10 i 11 de desembre, s’ha previst un
programa d’actes auster, amb un cost de menys de 1000 euros.
Finalment intervé el Sr. Antonio López i comenta que per al dia 3 de desembre
s’ha programat la celebració d’un petit mercat artesà nadalenc.
nadalenc
I, essent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent-hi
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

