Ref: S/iu

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
10 DE FEBRER DE 2016
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 08:30 hores
Hora que acaba: 11:30 hores
Lloc: Sala de Juntes
PRESIDEIX
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d'alcalde Jesús Marín Hernàndez
Segon tinent d'alcalde Lluís Llovet Bayer
Tercer tinent d'alcalde Laureà Gregori Fraxedas
ESCUSA L'ASSISTÈNCIA
Quarta tinenta d'alcalde Assumpta Revoltós Vaquer
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, la secretària municipal .També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor municipal .
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de data 03 de febrer de 2016.
2) Donar compte de les resolucions judicials d'assumptes municipals.
3) Aprovació fres. F/2015/60 i despeses 30-12-2015
4) Aprovació relació de fres. F/2016/3
5) Aprovació d'ajuts socials puntuals
6) Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i
Comediants, SA per a l'ús de la cúpula
7) Aprovar conveni de col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu
8) Examen i aprovació del contracte de cessió en règim de comodat de 3 butaques del
Palau de la Música.
9) Donar compte de la relació de decrets des del dia 28 de desembre de 2015 fins a 31
de desembre de 2015.
10) Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE DATA 03 DE FEBRER DE 2016.
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinària del dia 03 de febrer de 2016. i de conformitat amb allò que es disposa a
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D'ASSUMPTES
MUNICIPALS.
- Sentència del Tribunal Constitucional d’1 de febrer de 2016, en el recurs d’empara
núm. 7465/2014-M, interposat pel Sr. P.N.A per la qual es desestima el recurs
interposat.

Se’n dóna compte
3.- APROVACIÓ FRES. F/2015/60 I DESPESES 30-12-2015
Vista la relació de despeses de data 30 de desembre e de 2015, de l’Ajuntament per
import de 10.485,63 €, corresponent a la relació F/2015/60 i relació de data 30 de
desembre de 2015, per import de 19.094,89 €.
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament
aprovat al no haver-se presentat al·legacions.

Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació:

INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE:

APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST
2015 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 de febrer de 2016.

En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 1174/1987, de
18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional en relació amb l’article 214 RDL 02/2004, de 9 d’abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord
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amb els concordants que s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula
el següent informe envers al següent,

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015,
per import 10.485,63 € corresponent a la relació F/2015/60 i relació de data 30
de desembre de 2015, per import de 19.094,89 €.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 9
d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Administració Oberta,
s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, per import
10.485,63 € corresponent a la relació F/2015/60 i relació de data 30 de desembre de
2015, per import de 19.094,89 €.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2016/3
Vista la relació de despeses de data 9 de febrer de 2016, de l’Ajuntament per import
de 15.042,03 €, corresponent a la relació F/2016/3.
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2016, que fou aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.
Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació:

INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE:
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2016
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 de febrer de 2016
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En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 1174/1987, de
18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional en relació amb l’article 214 RDL 02/2004, de 9 d’abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord
amb els concordants que s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula
el següent informe envers al següent,
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de febrer de 2016, per import
15.042,03 € corresponent a la relació F/2016/3.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits en
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra
fiscalització plena a posteriori.
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 9
d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Administració Oberta,
s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de febrer de 2016, per import
15.042,03 € corresponent a la relació F/2016/3.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.
5.- APROVACIÓ D'AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/04/2016 de data 5 de febrer del 2016, per
import de 808,84 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament.
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb
càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici
de 2016.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de
Benestar Social i Gent Gran, s'acorda per unanimitat:

Primer: Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/04/2016, atorgant les quantitats
que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts socials
puntuals:
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Número

Beneficiari

Concepte

029

ANL

030

MMTQ

031

FII

032

ECM

aliments/llets maternals/higiene

033

ECM

allotjament urgències/pensió

Import total relació BSGG/04/2016

Desplaçaments/transports
(escolars, disminuïts)
activitats escolars
despeses habitatge - reparacions

808,84
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