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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018  
 
A les 19:00 hores del dia 1 d’octubre de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor 
Alcalde: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU  
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica 
i portaveu del grup municipal CIU.  
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals.  
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut.  
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els Regidors:  
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç.  
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1.- Acta de Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt 
 
3. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
3.1. Assumpte 
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APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE SUBVENCIO NOMINAL 2018 PER PART 
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CARRETERS I CANSALADERS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 5 de març de 2018, adoptà per 
unanimitat la concessió a la Associació Cultural de Carreters i Cansaladers per a 
l’exercici 2018 una subvenció nominal de 2.000 euros. 
 
Considerant que la Associació Cultural de Carreters i Cansaladers, va percebre el 
100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.000€.  
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de subvencions, i que la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la 
subvenció, acord de la JGL, memòria detallada de l’activitat realitzada, Estat de 
comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la 
subvenció amb factures originals que justifiquen més del 100% de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per l’entitat Associació Cultural de 
Carreters i Cansaladers, referits a l’exercici de 2018, que corresponen a la subvenció 
nominal concedida per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern 
Local, de 5 de març de 2018. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
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Degut a que la Sra. Carme Jiménez és actualment la presidenta de l’Associació Ball Popular 
de Gitanes, surt de la sala i s’excusa de la votació. 
 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
3.2. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIO NOMINAL PER A ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS CULTURALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2018, PORTATS A 
TERME PER L’ASSOCIACIÓ BALL POPULAR DE GITANES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant el Ple de Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar 
definitivament els pressupostos de l’any 2018 publicats al B.O.P. de data 2 de 
novembre del 2017 en el qual hi consta una Subvenció nominal amb aplicació 
pressupostària número 13 334 489107 a favor de l’Associació Ball Popular de Gitanes 
per un import de 2.000 € (DOS MIL EUROS). 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 2 de maig de 2018, adoptà per 
unanimitat la concessió a l’Associació Ball Popular de Gitanes per a l’exercici 2018 una 
subvenció nominal de 2.000 euros. 
 
Considerant que la Associació Ball Popular de Gitanes, va percebre el 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.000€. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la 
subvenció, l’acord de Junta de Govern de concessió, memòria de l’activitat realitzada, 
estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de 
la subvenció amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
Considerant que les factures presentades per a justificar la subvenció atorgada, 
ascendeix a 2.334,91€. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
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PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per l’Associació Ball Popular de 
Gitanes, referits a l’exercici de 2018, que corresponen a la subvenció nominal 
concedida per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, 
de 2 de maig de 2018. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
La Sra. Jiménez es torna a incorporar a la sessió 
 
4. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS  
No hi ha hagut temes sobrevinguts  
 
6. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
20/09/2018 

 
2018LLDC000932 

 

A data 
26/09/2018 

 
2018LLDC000969 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:15 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 

 

 
SECRETARI ACCIDENTAL 

Vist i Plau 
ALCALDE 

 


