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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’ octubre de 2019
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 30 de setembre de 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes
de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

URBANISME
2.Aprovació text segona addenda Can Margarit I, per l'atorgament d'una
subvenció per fer front a la despesa de la reparació d'alguns trams del
paviment de la urbanització.
El 12 de desembre de 2014 l’Associació de veïns del Polígon I de Can Margarit, amb
CIF G59319699 va formalitzar el conveni de col·laboració per al manteniment de vies
públiques i de serveis públics a la urbanització pel qual s’atorgava una subvenció
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S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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destinada a sufragar parcialment les despeses que La Comunitat assumeix l’any
anterior com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i conservació o
la instal·lació o millora de serveis en la urbanització. El conveni té un durada de cinc
anys i un import anual de 3.700 €que l’Ajuntament aporta en concepte de subvenció.
El 3 de febrer de 2017 es formalitza amb l’Associació de Propietaris una addenda al
conveni originari, on s’acorda ampliar el termini per a la justificació de la subvenció
corresponent de l’any 2016 (3.700€) atès que l’Associació no va poder realitzar i
justificar les millores realitzades a l’enllumenat fins 2017. La quantia que rebrà
l’Associació serà de SET MIL QUATRE-CENTS euros (3.700 corresponents al
manteniment de l’anualitat de 2016 i 3.700€ per l’anualitat de2017).
El 14 de maig de 2019 per NRE 2019/4912 l’Associació de veïns de Can Margarit I
manifesta que el paviment es troba en mal estat i que tenen la voluntat de realitzar
algunes millores i reparacions, adjunta pressupost dels treballs a realitzar.
En base al pressupost presentat, a més de l’import anual conveniat de 3.700€,
l’Ajuntament té la voluntat de lliurar una subvenció de 3.000€ per a que l’Associació
de veïns pugui fer front a les despeses que li generaran els treballs de millora del
paviment de la Urbanització.
Això fa necessària la formalització d’una nova addenda al conveni originari que
suposarà la modificació de la clàusula segona.
El 8 de juliol de 2019 amb NRE: 7350/2016 el Sr J. M. (LOPD), en representació de
l’associació de veïns, sol·licita formalment la subvenció i presenta documentació
justificativa dels treballs realitzar i els costos que els hi comportarà.
D’acord amb l’article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS) i l’article 2.1 del Reial Decret 887/2006, 21 de juliol, per que s’aprova el
Reglament d’aquesta Llei (RGS), les subvencions atorgades per les entitats que
integren l’Administració local s’ajustaran a les prescripcions d’aquestes normes.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el text de 2 addenda al Conveni de Col·laboració per al
manteniment de vies públiques i serveis públics a la urbanització de Can Margarit
polígon I, per a subvencionar part dels treballs realitzats per l’Associació per a millorar
i reparar alguns trams del paviment de la urbanització.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
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Per tot això, la regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:00
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico”.
La secretària acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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