ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN EXERCICI DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
Número d'expedient: N112-2013-46

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

10/12/2013

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

11:39

Convocatòria
Primera

Hora Final: 11:43
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Jaume Bosch Pugès
J. Angel Carcelén Luján
Lluís Pérez Gutiérrez
Lluïsa Moret i Sabido
Juan Antonio Tamayo Fernández
Antonia Barragán Prieto
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors
Vocals
Josep Puigdengolas Torres
També hi assisteixen
Regidors/res

Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix

001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N112-2013-44 i
N112-2013-45
Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA
Infància, adolescència i familia

002. Aprovar alliberar la quantitat sobrant de l'adjudicació del Servei de Casals d'Estiu
Municipals per a l'any 2013.
Número d'expedient N801/U224/2013/007

Atès que en data 3 de juny de 2013 , la Junta de Govern Local, en sessió ordinària va aprovar
definitivament la contractació del Servei de Casals d’Estiu municipals a l’empresa Associació
Serveis Educatius: Recursos de l'Esplai - Serveis d'Esplai, amb NIF .........., per un import de
setanta-set mil dos-cents vuitanta euros (77.280,00 €);
Atès que l’empresa Associació Serveis Educatius: Recursos de l'Esplai - Serveis d'Esplai, ha
facturat per un import cinquanta -set mil vint-i-un euros (57.021,00 €),
Atès que a l'aplicació pressupostària on va ésser imputada aquesta despesa s'ha produït un
sobrant de 20.259,00€, corresponents a la diferència entre l'import adjudicat per l'esmentat
contracte i l'import definitivament facturat per l'empresa adjudicatària;
Atès l'informe emès per la Cap de la Unitat d'Infància, Adolescència i Família en data 20 de
novembre de 2013, que proposa l'alliberament de l'import sense assignar esmentat;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/12/2013
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar donar de baixa de l'aplicació pressupostària 982 23240 22711, Organització i
Gestió Casals d'Estiu (A) 34400 la quantitat de vint-mil dos-cents cinquanta-nou euros (20.259
€), corresponent a la diferència entre l'import adjudicat per l'esmentat contracte (77.280 €) i
l'import definitivament facturat per l'empresa adjudicatària (57.021 €).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

003. Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a Pessebristes de Sant
Boi, en l'àmbit de Cultura, corresponent a l'exercici 2013.
Número d'expedient N360/2013/018

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 17 de desembre de 2012, va aprovar les
bases particulars que han de regular la concessió de subvencions per a la realització
d'activitats de l'àmbit de Cultura, per a l'exercici 2013, així com la corresponent convocatòria
per a l'atorgament d'aquestes subvencions;
Atès que en data 1 de febrer de 2013, i amb número de registre 2013002427, Pessebristes de
Sant Boi, van presentar una sol.licitud de subvenció;
Atès que en data 25 de març de 2013 la Junta de Govern Local va acordar atorgar subvencions
a diverses entitats entre les que es trobava Pessebristes de Sant Boi, per un import de mil setcents seixanta euros (1.760,00 euros), per portar a terme Els Tres Tombs;
Atès que l'entitat esmentada no va signar la subvenció i ha presentat la renúncia a la subvenció
concedida mitjançant escrit presentat al Registre General d'Entrada núm. 2013019400 en data
24 de setembre de 2013, al.legant no estar d'acord respecte la quantitat i activitats
subvencionades;
Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura, en data 6 de novembre de 2013,
on proposa l'acceptació de la renúncia presentada per Pesssebristes de Sant Boi a la
subvenció per import de mil set-cents seixanta euros (1.760,00 euros);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/12/2013
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Acceptar la renúncia presentada per Pessebristes de Sant Boi, amb NIF .........., en
concepte de les activitats dels Tres Tombs, per un import total de mil set-cents seixanta euros
(1.760,00 euros) , dins la convocatòria de subvencions 2013.
SEGON.- Anul.lar l'obligació reconeguda en virtut d'aquesta subvenció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Puigdengolas.

004. Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a Associació Juvenil
Amics de l'Ateneu Santboià, en l'àmbit de Cultura, corresponent a l'exercici 2013.
Número d'expedient N360/2013/030

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 17 de desembre de 2012, va aprovar les
bases particulars que han de regular la concessió de subvencions per a la realització
d'activitats de l'àmbit de Cultura, per a l'exercici 2013, així com la corresponent convocatòria
per a l'atorgament d'aquestes subvencions;
Atès que en data 4 de febrer de 2013, i amb número de registre 201302654, Associació Juvenil
Amics de l'Ateneu Santboià, van presentar una sol.licitud de subvenció;
Atès que en data 25 de març de 2013 la Junta de Govern Local va acordar atorgar subvencions
a diverses entitats entre les que es trobava Associació Juvenil Amics de l'Ateneu Santboià, per
un import de dos mil euros (2.000,00 euros), per portar a terme La Festa Major Alternativa i que
dins del termini atorgat a l'efecte no va acceptar la subvenció concedida;
Atès que l'entitat esmentada no va signar la subvenció i ha presentat la renúncia a la subvenció
concedida mitjançant escrit presentat al Registre General d'Entrada núm. 2013023915 en data
20 de novembre de 2013;
Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura, en data 25 de novembre de
2013, on proposa l'acceptació de la renúncia presentada per l'Associació Juvenil Amics de
l'Ateneu Santboià de la subvenció atorgada per import de dos mil euros (2.000,00 euros);
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/12/2013
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Acceptar la renúncia presentada per Associació Juvenil Amics de l'Ateneu Santboià,
amb NIF .........., a la subvenció concedida en concepte de l'activitat Festa Major Alternativa, per
un import total de dos mil euros (2.000,00 euros) , dins la convocatòria de subvencions 2013.

SEGON: Anul.lar l'obligació reconeguda en virtut d'aquesta subvenció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén
aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

