
ESBORRANY ACTA 50/2014 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 31 DE DESEMBRE DE 2014 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el trenta-u de desembre de dos mil catorze, sota la Presidència de 

l’Alcalde acctal. Sr. Pere Oliveras i Farrerós, es reuneixen els membres de la Junta de 

Govern Local, per tal de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència 

de les Sres. Gemma Alsina i Mir, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i  Ma. Mercè Rossell i 

Rius i amb l’absència excusada del Sr. Salvador Balliu i Torroella. Hi assisteix també el Sr. 

José Fernández Celada. Actua com a Secretària la Sra. Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a les vuit del matí i 

posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

PRIMER.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2014/82, de data 30 de 

desembre, per un import de 143.093,31 €. 

 

1.2) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2014/83, de data 31 de 

desembre, per un import de 74.558,07 €. 

 

1.3) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2014/84, de data 31 de 

desembre, per un import de 95.688,54 €. 

 

1.4) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2014/85, de data 31 de 

desembre, per un import de 98.669,92 €. 

 

1.5) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades  per la relació de 

documents núm. A/2014/46, de data 31/12/2014, per un import de 5.332,26 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 



 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 

 

1.6) Aprovar la subvenció que contempla el pressupost anual de 2014 per a l’entitat  

L’Espiga Solidària per import de 300 €. 

 

L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de 2013. 

 

Per justificar  la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent: 

 [es podrà disposar dels impresos normalitzats que facilitarà l' Ajuntament]. 

 

Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:  

— Breu memòria de l’activitat realitzada, sobre les activitats realitzades, participants, etc... 

— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa. 

— Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir 

la subvenció. 

— Declaració que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat 

que es tracta que sumats a l' ajuda de l' Ajuntament sobrepassi el seu cost total. 

 

L’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, llevat precepte en contrari contingut en 

les normes reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la 

justificació, que no excedeixi de la meitat del mateix, quan es refereixi a activitats a 

desenvolupar durant el mes de desembre o altres sempre i  quan amb això no es 

perjudiquin drets de tercer. 

 

1.7) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades  per la relació de 

documents núm. A/2014/47, de data 31/12/2014, per un import de 2.994,72 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del 

contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.      

 


