ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE GENER DE 2014
A Tortellà, el dia 30 de gener de 2015, a les 21:00, es reuneix a la sala de
Plens d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Joaquim
Pagès i Manté, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es. Anna Freixas Bernardo, Rosa Maria Campsolinas Quintana, Albert
Masoliver Frutos, Josep Juanola Picart, Josep Reig i Canals i Ramon Bañón
López.
Actua com a secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ORDINÀRIA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2014 I EXTRAORDINÀRIA DE 18
DE DESEMBRE DE 2014
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de les
actes de les sessions anteriors: ordinària de 28 de novembre de 2014 i
extraordinària de 18 de desembre de 2014, de la qual s’ha tramés còpia a tots
els regidors/es del consistori.
Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovada com a acta de
l’esmentada sessió.
2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS
Informacions:
•

1 de desembre de 2014
El 1r tinent d’alcalde va assistir a la reunió del Consell escolar.

•

11 de desembre de 2014
El 2r tinent d’alcalde va assistir a la sessió ordinària del Ple del Consell
Comarcal de la Garrotxa, i entre d’altres temes es va tractar del contracte
del servei de recollida de deixalles, de la pròrroga de diversos contractes de
concessió administrativa (per la prestació del servei relatiu a l’explotació del
dipòsit controlat de residus, per la prestació del servei públic d’explotació de
la deixalleria comarcal, per la prestació del servei de la recollida selectiva
paper – cartró, per la prestació del servei de recollida i custòdia d’animals
de companyia) i l’aprovació i formalització del conveni de col·laboració entre
el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de la
Garrotxa per a la millora dels serveis de transport de viatgers de la
Garrotxa.

•

15 de desembre de 2014
L’alcalde va rebre la visita del Conseller delegat de Joventut, Esports i
Consum, Santi Reixach, i la cap del servei de Joventut, Roser Soms, per
tractar del tema del projecte del Servei de Joventut de l’any 2015.

•

18 de desembre de 2014
El 2n tinent d’alcalde va assistir a la sessió del Consell Plenari del Consorci
de l’Alta Garrotxa.

•

15 de gener de 2015
El 1r tinent d’alcalde va assistir a la reunió de l’AMPA per tractar el tema del
Casal d’Estiu. Cada any s’ha intentat fer el Casal d’Estiu com una activitat
lúdica per la mainada. L’any passat no es va fer per falta de nens. Per altra
banda, l’escola quan avalua els nens detecta que hi ha un dèficit amb
l’anglès, per aquest motiu l’AMPA proposa fer el casal d’estiu amb anglès.
Així mateix el Consell Comarcal també ha passat una proposta per prestar
el servei del casal d’estiu.

•

22 de desembre de 2015
El 2r tinent d’alcalde va assistir a la sessió ordinària del Ple del Consell
Comarcal de la Garrotxa, entre d’altres temes es va tractar de l’aprovació de
l’expedient de contractació i del Plec de Clàusules econòmico –
administratives i tècniques particulars per a la contractació del
subministrament i implantació de la senyalització del projecte “Garrotxa
Cultour: Innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”.

Convalidació del següent Decret d’Alcaldia:
- Decret d’Alcaldia núm. 2/15, de data 12 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut per la dinamització dels Parcs Urbans de
Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables per l’any 2015.
- Decret d’Alcaldia núm. 3/15, de data 16 de gener de 2015, pel qual s’acorda
adherir-nos a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord – Oriental de Catalunya (Adri-noc).
- Decret d’Alcaldia núm. 4/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i
control d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt-01).
- Decret d’Alcaldia núm. 5/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i
control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
- Decret d’Alcaldia núm. 6/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa d’avaluació i control de
l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt-04).

Decret d’Alcaldia núm. 7/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual
s’acorda sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa d’avaluació de la
salubritat de les piscines d’ús públic (Pt-05).
- Decret d’Alcaldia núm. 8/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió dels
risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt06).
-

- Decret d’Alcaldia núm. 9/15, de data 23 de gener de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió del
risc derivat de les sorreres infantils (Pt-09).

3. APROVAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABLE DE DIPSALUT
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la declaració de
transcriu:
“
-

-

-

-

responsable de Dipsalut, que literalment

Que les dades contingudes a les sol·licituds dels programes per a l’execució
material de les actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis de
2015, i els documents que s’hi adjunten, corresponen amb la realitat.
Que la persona que signa autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria
de la Seguretat social, a l’efecte de comprovar que està al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat.
Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions,
de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de
reintegrament de subvencions.
Que el pressupost total de les despeses previstes és superior a l’import
finançant per Dipsalut.
Que en el supòsit de detectar un sobrefinançament, l’ajuntament s’obliga a
comunicar a Dipsalut l’ajut públic o privat que obtindrà.
Que el suport econòmic rebut serà destinat al desenvolupament dels
programes següents:
 Pt01 – Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions
d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
 Pt02 – Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de
baix risc de transmissió de legionel·losi.
 Pt04 – Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor
 Pt05 – Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines
d’ús públic
 Pt06 – Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal
 Pt09 – Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
sorreres infantils

Que serveixi aquesta declaració a efectes de complir amb la Llei 38/2003 de 17
de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, per a sol·licitar l’execució material dels Programes del
Catàleg de Serveis de Dipsalut realitzats per SIGMA o les seves entitats
dependents per a l’any 2015, dins dels terminis establerts per a cadascun d’ells
i l’import del qual es concretarà en l’informe tècnic emès per l’Àrea de Protecció
de la Salut.”
Segon.- Autoritzar l’Alcalde de la Corporació per tal que realitzi tots els actes i
gestions necessaris per l’execució dels presents acords.
4. APROVAR
L’EXPEDIENT
I
EL
PLEC
DE
CLAUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EN
L’ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE TRES PORCIONS DE
TERRENYS
L’Ajuntament de Tortellà disposa d’uns terrenys que, en aquest moments, no
s’utilitzen per cap finalitat, i es considera que és d’interès públic cedir el seu ús
per dedicar-lo a horta de cultiu i amb la intenció d’ocupar el temps lliure, i
aquesta finalitat preval damunt l’obtenció d’una rendibilitat econòmica.
Aquest terrenys ja varen ser objecte de cessió d’ús, de conformitat amb l’acord
adoptat en sessió plenària de data 25 de març de 2011, per les mateixes
finalitats.
Així que la finalitat de cessió d’ús de tres porcions de terrenys són:
-

ocupar el temps lliure
tenir les parcel·les en bon estat i ben cuidades

Vist l’informe emès pel tècnic municipal afirmant que no es troben compresos
en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació, així com l’informe de la secretària
de la corporació sobre la naturalesa del bé objecte de cessió d’ús.
Legislació aplicable:
-

Els articles 52.2.n), 199, 200, 203 i 219 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya
Els articles 1, 2, 8, 28, 41 i 72 i següents del decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya
L’article 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques
L’article 76, 83 i 111 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigent en matèria de
règim local
El Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
general de la Llei 33/2003

-

L’article 92 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament de béns de les entitats locals.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
RDL 3/2011, 14 de novembre, del Text refós de la Llei de contractes dels
sector públic.

Per tot l’exposat anteriorment, a proposta de l’alcalde, i per unanimitat,
s’acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient per procedir a la cessió de l’ús de tres porcions de
terreny amb destí a horta de cultiu.
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars que
han de regir l’adjudicació per concurs (diferents criteris d’adjudicació) de tres
porcions de terreny amb destí a horta de cultiu dins del terme municipal de
Tortellà.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars mitjançant anunci inserit en el BOP i el taulell
d’anuncis de la corporació per tal que poder formular al·legacions termini de 15
dies.
Quart.- Simultàniament i condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient i el
plec de clàusules administratives particulars de la cessió d’ús de tres porcions
de terreny per a destinar-lo a horta de cultiu, declarar oberta la licitació per tal
que tots aquells que estiguin interessats puguin presentar les propostes en el
termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el BOP i al taulell d’anuncis de la corporació.

5. APROVAR EL CONVENI ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE SALUT I
L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ DEL CONSULTORI MUNICIPAL
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de Salut i l’Ajuntament de
Tortellà per posar gratuïtament a disposició del Catsalut el consultori municipal
per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura
pública a càrrec del Catsalut, que literalment transcriu:
“R E U N I T S:
D'una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la
Salut (CatSalut), en virtut de les atribucions que li confereix la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,
d'altra part, l’Il·lm. senyor Joaquim Pagès i Manté, Alcalde de l'Ajuntament de Tortellà,
en virtut del que disposa l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Ambdós amb la capacitat legal suficient per a obligar-se,

M A N I F E S T E N:
I. Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència
sanitària de cobertura pública en el consultori municipal de Tortellà.
II. Que l’Ajuntament de Tortellà, (a partir d’ara l’Ajuntament), amb NIF P1721300J,
disposa d’un local, l’adreça del qual és carrer Olot, núm. 14, que s’utilitzarà com a
consultori municipal, el qual està inscrit en el Registre de centres, serveis i
establiments sanitaris de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del
Departament de Salut amb el núm. E17022389.
Per tot això, acorden establir el present CONVENI, de conformitat amb les següents
C L À U S U L E S:
Primera.- L'Ajuntament, de conformitat amb les condicions establertes en el present
conveni, posa gratuïtament a disposició del CatSalut el consultori municipal identificat
en la part expositiva d’aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent
assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut.
Segona.- L'Ajuntament ha de complir les disposicions que es dictin en matèria
d'autorització, registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques
sanitàries, així com totes aquelles que facin referència a la situació dels centres,
serveis i establiments sanitaris assistencials que li siguin d'aplicació.
Tercera.- El CatSalut coadjuvarà al finançament de les despeses de funcionament i
manteniment del consultori, de conformitat amb el que s’estableix en les clàusules
addicionals del present conveni, on s’especificarà la partida pressupostària.
Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi la prestació en el consultori d’altres
serveis o activitats de caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de
subcontractació amb d'altres entitats, en relació amb l'objecte del present conveni,
haurà de posar-ho en coneixement del CatSalut, a qui correspon estimar la seva
conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització del servei i la modalitat de
prestació.
Cinquena.- L’activitat que es desenvoluparà en el consultori s’haurà de fer
normalment en català, respectant el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística,
d'acord amb les disposicions i directrius relatives a l'ús de les llengües oficials a
Catalunya. D'acord amb això, l’Ajuntament ha d'emprar el català en els rètols, les
publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les activitats que desenvolupi en
relació als serveis a càrrec del CatSalut.
Sisena.- Només poden ser objecte de facturació els serveis recollits a les clàusules
addicionals del present conveni, que cal renovar anualment.
Setena.- Per tal que la facturació trimestral pugui ser abonada en el ritme normal, cal
que sigui presentada com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte
de càrrec a la regió sanitària corresponent.
Vuitena.- La facturació trimestral s'ha de presentar d'acord amb el que es determini a
les instruccions de facturació pertinents. La confecció de les factures s'ajustarà a les
normes, manuals de facturació i instruccions vigents.
Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció
que dugui a terme el CatSalut mitjançant els òrgans que siguin competents, qui pot
demanar la documentació que sigui necessària per a la realització de les seves
funcions, i pot disposar la suspensió preventiva de la facturació relativa als aspectes
sobre els quals s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres
mesos comptadors des de la data en què es registri l'entrada de la facturació a la regió
sanitària corresponent, en espera de la decisió que s'adopti.

Les actuacions que no s’ajustin amb tot allò pactat i especialment pel que fa a la
facturació poden donar lloc, un cop exercides les modalitats de control que s’escaiguin,
a repercussions de caràcter econòmic.
Desena.- El present conveni serà vigent a partir de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2014 i serà prorrogable anualment, amb una durada màxima de 10 anys.
D'acord amb l'article 12 del Decret 66/2010, de 25 de maig, pel qual es regula
l’establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del
Servei Català de la Salut, d’aplicació supletòria, es formalitzaran anualment les
clàusules addicionals al conveni.
Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni subscrit pel CatSalut per a les
actuacions objecte d'aquest conveni amb l'entitat.
Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que
s'estableix en aquest conveni han de ser resoltes per ambdues parts i poden acollir-se
a la jurisdicció ordinària quan la situació ho requereixi, i amb el compliment dels tràmits
corresponents.
Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:
− Mutu acord de les parts signants.
− Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que
se'n deriven.
− Incompliment sistemàtic i manifest de les clàusules del conveni i en general la
inobservança de la normativa vigent.
− Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.
Tretzena.- Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la
Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament amb l’import a què fan
referència la clàusula tercera i la clàusula addicional anual al conveni, i aquest s’obliga
a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establert.
Així mateix, l’Ajuntament ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i
condicions que preveuen la clàusula setena i la clàusula addicional anual, i trametre a
la Generalitat de la Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de
proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya en els termes previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des
d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament, ha de requerir la
Generalitat de Catalunya per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos,
finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya
comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest
haurà d’ esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el
termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el 4
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i
previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior,
l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò
previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la
realització dels pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament, sense que,
en cap cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període
mig de termini a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre,
que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu
Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de
pagament del sector públic administratiu.”
Catorzena.- El present conveni s'inscriu amb el codi 644414514.

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del
CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el
director del Servei, al qual es va donar publicitat mitjançant resolució del Conseller de
Sanitat i Seguretat Social de 7 d’abril de 1993 (DOGC número 1737, de 26 d’abril de
1993), aquest conveni serà sotmès a la ratificació del Consell esmentat.
I per a què consti, s'estén i se signa el present document, per exemplar duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.”

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.

6. APROVAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA DEL CONVENI
ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ DEL CONSULTORI LOCAL
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la clàusula addicional primera del conveni entre el conveni
entre el Servei Català de Salut i l’Ajuntament de Tortellà del consultori local,
que literalment transcriu:
“1. CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA
Codi Conveni: 644414514
Entre l'entitat: Ajuntament Tortellà i el Servei Català de la Salut, (CatSalut)
Data Conveni: 01 octubre de 2014
Nom Entitat i NIF: Ajuntament Tortellà, P1721300J
Línia Assistencial: Atenció Extrahospitalària
Objecte: Atenció primària en consultori municipal
Posició Pressupostària: 251000900/4110/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Consultori local Tortellà, 05409
Període Clàusula: 01 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014
2. ACTIVITAT
Donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció primària.
L'Ajuntament s'ha de fer càrrec de les despeses corrents de funcionament i
manteniment del centre (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...).
3. SISTEMA DE PAGAMENT
Import màxim període clàusula: 14.326,90 euros
Import trimestral: 3.581,73 euros
4. FACTURACIÓ
La contraprestació econòmica dels serveis que l'entitat presti es farà d'acord amb el
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de
la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte.
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l'activitat contractada a
càrrec del CatSalut es realitzaran d'acord a les normes, manuals de facturació i
instruccions vigents que determini el CatSalut.

Les factures s'hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè
dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses
ocasionades pels conceptes que s'indiquen al punt 2. Activitat 1.
5. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ
A final de l' exercici, l' Ajuntament presentarà junt a la factura de desembre un
certificat de les despeses suportades durant tot l' exercici.
La regió sanitària procedirà a realitzar una regularització detraient de l' import total
anual tramitat per al seu pagament, l' import no justificat.
No es procedirà a cap regularització si l' import justificat és igual o superior a l' import
tramitat per al seu pagament.
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l'activitat contractada consideri necessària.
6. RATIFICACIÓ
Conforme amb el que preveu l'apartat 3 de l'acord del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut, de 27 de gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan
en el director del Servei, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del
Consell esmentat.
7. LLOC, DATA i SIGNATURA”

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.

7. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A DIPSALUT PER AL
FINANÇAMENT DE DESPESES D’INVERSIÓ ALS CONSULTORIS
LOCALS
Vist que el Consell Rector de l’Organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), va aprovar la convocatòria pública per a la
presentació de sol·licituds de subvencions per la finançament de despeses
d’inversió als consultoris locals.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel finançament de les despeses
d’inversió als consultoris locals.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
8. APROVACIÓ DE FACTURES I DESPESES
Es presenta al Ple l’expedient amb la relació de factures entrades al llibre de
registre fins a la data 30 de gener de 2015, de les quals, una vegada
examinades, el Ple n’aprova el pagament.

9. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a) Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, àrea de
cooperació municipal, Fons de cooperació econòmica i cultural any 2015
La Junta de Govern, en sessió de 27 de gener de 2015, va aprovar la
convocatòria de les subvencions dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per l’any 2015.
Aquesta subvenció té per objecte tres línies d’ajuts: fons de subvencions per a
despeses d’inversió, fons de subvencions per a despeses corrents i fonts de
cooperació cultural local.
Donada la situació que està afrontant l’ajuntament, es considera convenient
que el 85% de la subvenció és destini a despeses corrents, concretament, per
l’enllumenat públic.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, àrea de cooperació local, cultural i
acció social, una subvenció de 25.500 euros.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per tal de fer efectius els presents acords.

PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:29h., i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura.

