AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
deu d’agost de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 3 D’AGOST DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 d’agost de 2017, 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
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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:
- El Sr. Felix Molas Ruiz en representació de la comunitat de propietaris de la
urbanització Mas Cargol, mitjançant escrit registrat en data 7 d’agost ha fet arribar
a l’ajuntament l’acord de l’assemblea general de la comunitat de propietaris relatiu
a la cessió a favor de l’ajuntament de la zona verda del sector.
- S’ha iniciat d’ofici la tramitació d’un expedient de la modificació número 6 del
POUM relativa a l’ordenació de l’execució de serveis comuns a diversos sectors
d’actuació.
- S’ha iniciat d’ofici la tramitació d’un expedient de la modificació número 7 del
POUM relativa a la modificació de l’ordenació de la clau 24A.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. LLRI PER A 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.

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).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits d’admissibilitat
establerts en els apartats quart i sisè de les bases de subvencions esmentades
i alhora presenta una relació de despeses relatives als tres campionats que
s’han de celebrar durant l’any 2017 per import de 20.295 €.
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D’acord amb les bases reguladores de l’ajut, previ a poder fer efectiu l’ajut
concedit, caldrà acreditar la participació en els actes subvencionats i aportar la
resta de la documentació prevista a la base setena; així mateix caldrà justificar
el compliment de la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. M Montserrat Inglés i Novell, en tant que
representant del seu fill, LLRI, una subvenció per import de mil doscents euros (1.200,00 €) 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.

Segon.

Facilitar a la persona subvencionada el model de l’escut identificatiu,
d’acord amb la base desena.

Tercer.

L’efectivitat d’aquest acord queda condicionada al fet que per part del
beneficiari s’acrediti la participació en els actes subvencionats i aporti
la resta de la documentació prevista a la base setena; així mateix
caldrà justificar el compliment de la base desena.

Quart.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada l’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.

Cinquè. 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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.
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4.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són les sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental, estenc la present
acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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