
 
Ajuntament de Montesquiu

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/12 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / de juny / 2017 

Durada Des de les 17:00 fins a les 17:40 hores 

Lloc Despatx d'Alcaldia 

Presidida per Elisabet Ferreres Vergés 

Secretari Maria Rosa Vilaplana Penella 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77312885H David Merchan Salces SÍ

38149155K Elisabet Ferreres Vergés SÍ

37689178K Jaume Romeu Cruells SÍ

37718563N Pedro Salces Gil SÍ

 

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 16 de maig de 2017, 
s’aprova per unanimitat.

 

Expedient 124/2017. Aprovació de conveni

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 
Vista la conveniència de formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Montesquiu i l'AMPA de l'escola El Rocal de Montesquiu, per regular l'aportació 
de l'Ajuntament a aquesta associació durant 2017 per a determinades activitats. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord :
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montesquiu i 
l'AMPA de l'escola El Rocal de Montesquiu, per regular l'aportació de l'Ajuntament 
a aquesta associació durant 2017 per a determinades activitats, que literalment es 
transcriu tot seguit : 

 
" CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMPA ESCOLA EL ROCAL

 
Reunits a Montesquiu, el dia 16 de juny de 2017.

D’una  banda,  la  Sra.  Elisabet  Ferreres  Vergés,  Alcaldessa  de  l’Ajuntament  de  
Montesquiu.

I  d’una  altra,  el  Sr.  Joan  Cubiñà  Sambeat,  major  d’edat,  amb  DNI  núm.  
35.111.365W en qualitat de Presidentde l’AMPA DE L’ESCOLA EL ROCAL a la que  
representa en aquest acte, amb seu social a Montesquiu, al Carrer Plaçola s/n , i  
amb NIF núm. G63636328.

 Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i  
necessària per a aquest acte l lliurement:

EXPOSEN
Primer. Que  l’Ajuntament  de  Montesquiu  té  com  a  objectiu  la  promoció  de  
l’educació al Municipi, fomentant les activitats extraescolars i de lleure a l’escola  
El Rocal.

Segon. Que aquesta entitat educativa té per objectiu la participació en el consell  
escolar del centre i la organització d’activitats extraescolars i de lleure.

Tercer. Que tant l’Ajuntament com l’AMPA DE L’ESCOLA EL ROCAL tenen objectius  
comuns i que, per tant, cal establir un conveni que concreti el desenvolupament  
de la relació entre ambdues parts.

En virtut de tot el que s’ha exposat, les parts acorden l’establiment del present  
Conveni de conformitat amb les següents:

CLÁUSULES
PRIMERA.  Que el  suport  econòmic  que es  concedeix  amb l’aprovació  d’aquest  
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conveni té caràcter discrecional i està condicionat al fet que l’entitat:
- Dugui a terme l’activitat que li és pròpia al seu objecte social, subjecte a la  

comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
- A notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura  

organitzativa o càrrecs que es produeixi.
- A fer constar de forma clara que totes les activitats realitzades per l’entitat  

estan subvencionades o patrocinades per l’Ajuntament.
- A presentar,  dins  l’exercici  corresponent,  els  documents  acreditatius  de la  

justificació  de  l’aportació  econòmica,  ja sigui  amb factures  o  bé amb una  
certificació  emesa  per  la  pròpia  entitat  signada  pel  seu  representant,  
manifestant que l’aportació econòmica s’ha destinat en la seva totalitat  a  
l’activitat prevista.

 SEGONA. Que l’Ajuntament es compromet a:
- Aportar  anualment  la  quantitat  econòmica que així  sigui  aprovada,  en els  

termes que consti al pressupost municipal, que per aquest exercici 2017 serà  
de 300,00 €, segons la previsió pressupostària vigent, que es pagarà prèvia  
justificació per part de l’entitat en els termes anteriorment referits.

- L’ajuntament podrà concedir bestretes de l’import pressupostat anualment,  
per un import no superior al 50% de la quantitat aprovada. 

- Posar  a  disposició  de  l’entitat  els  mitjans  humans,  materials  i  les  
instal·lacions,  que  sigui  necessàries  i  que  així  ho  determini  pel  
desenvolupament de l’activitat pròpia de l’entitat.

 
TERCERA. S’estableixen com a obligacions per part de l’Entitat:
- Reintegrar  els  fons  en cas  d’incompliment  dels  requisits  i  obligacions que  

consten en aquest document, en especial els relatius a l’adequada justificació  
de l’aportació econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article  
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els  
articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el  
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la  
col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.

QUARTA. El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix per l’anualitat 2017,  
sense perjudici de la seva pròrroga tàcita d’any en any, sempre i quan cap de les  
dues  parts  manifesti  expressament  la  seva  voluntat  de  no  prorrogar-lo  amb  
anterioritat al darrer mes de cada any. 

CINQUENA. Seran causes de resolució del  conveni  l’incompliment de qualsevol  
dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb anterioritat al  
darrer mes de cada any.
 
SISENA. En tot el que no ha previst aquest conveni, s’aplicaran les disposicions de  
les bases de concessió de subvencions anteriorment esmentades i en el que no hi  
consti per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  
38/2006, de 17 de novembre, General de Subvenciones.”

Segon.- Notificar aquest acord a l'AMPA de l'escola El Rocal als efectes escaients.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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