Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 22/11/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
MONTSERRAT COSIALLS SOTOS
Per decret d’alcaldia 93/2016
De conformitat amb l’Art. 113.3 del R.D.
2568/86 es requereix als regidors que després
es relacionaran a l’objecte d’informar en
l’àmbit de les seves activitats.
MARIA JESUS MUÑOZ DIAZ
REGIDORA
MÒNICA MAYOR I PUIG
REGIDORA
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 3/11/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1.- EXP. NÚM.: 865/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2016/42441.
2.2.- EXP.NÚM.: 866/2016 FRACCIONAMENT EXPEDIENT EXECUTIU
2016/52425.
2.3.- EXP. NÚM.: 881/2016 DEVOLUCIÓ FIANÇA LLOGUER MONESTIR.
2.4.- EXP.NÚM.: 828/2016 DESPESES PROTOCOL·LARIES 6ª MOSTRA
INTERNACIONAL DE CINEMA.
2.5.- EXP.NÚM.: 887/2016 REPARACIÓ CUA COLOM ESCULTURA 11 DE
SETEMBRE I REPOSICIÓ 4 LLETRES CARTELL MONESTIR.
2.6.- EXP. NÚM.: 19/2016 CONCEDIR SUBVENCIÓ ANY 2016 ENTITAT FEM
GRESCA.
2.27.- EXP. NÚM.: 19/16 AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE
CAMPUS D’ESTIU 2016. CLUB ESPORTIU SANTA OLIVA.
2.8.- EXP. NÚM.: 19/16 AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ ANUAL ENITAT ADHSO.
3. ASSUMPTES GENERALS

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 6KFHW7P4HQNK6NPXFGXYXSPCT | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 11

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN QUE ASSISTEIXEN:
CRISTINA CARRERAS HARO
ALCALDESSA
JOSEP CARRERAS I BENACH
1r TINENT ALCALDE
CHRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
2n TINENT ALCALDE
ALBERT BOLET MORERA
3r TINENT ALCALDE

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

Santa Oliva, a onze de novembre de dos mil setze quan són les 14:00 hores,
es reuneixen a la seu d’aquest Ajuntament els regidors que a continuació
s’indiquen, sota la presidència de la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa,
assistida per la Secretaria Interventora accidental, per tal de dur a terme la
sessió ordinària de la Junta de Govern en primera convocatòria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 22/11/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3/11/2016)
Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada per la Secretària Interventora accidental, Sra. Montserrat
Cosialls Sotos, celebrada amb caràcter ordinari el tres de novembre de dos mil
setze, l’alcaldessa pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i
no formulant-ne cap, per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que
van assistir a la sessió, s’acorda la seva aprovació.

EXPEDIENT EXECUTIU

S’ha rebut sol·licitud del Sr. D.F.V. amb NIF núm.: 46.681.668-V, en la que
manifesta que té pendent de pagament a Base, l’ expedient executiu núm.:
2016/ 42441,
els quals no ha pogut liquidar donades les dificultats
econòmiques que travessa en l’actualitat el seu nucli familiar i demana
l’ampliació del fraccionament, tal i com contempla l’ordenança de BASE.
Fonaments de dret
Vist el que determina l’article 102.3 i 4 de la Ordenança General de Base
–Gestió d’ingressos que literalment diuen :
-“ 3 El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, segons l’import del
principal del deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu, serà,
amb caràcter general, de:
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1000 €.
b)12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.
4. Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els
apartats anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a
criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament
justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells terminis. També
s’ampliarà si així ho resol l'ens delegant del deute a ajornar o fraccionar. El
termini d’emissió d’aquesta resolució serà de 10 dies des que per part de
BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès
s’entendrà desfavorable a l’ampliació. “
A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

FRACCIONAMENT
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2.1.- EXP. NÚM.: 865/2016
2016/42441.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- EXPEDIENTS

Ajuntament de Santa Oliva
Primer.- Autoritzar el fraccionament en voluntària
de l’expedient executiu
núm.: 2016/42441 en 6 quotes mensuals a iniciar el pagament el mes de
desembre de 2016 , en el compte bancari núm.: ES96 00182 2879 3202 0000
6132
Segon.- Autoritzar que els esmentats rebuts es liquidin en voluntària sense
recàrrec.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.2.- EXP.NÚM.:
2016/52425.

866/2016

FRACCIONAMENT

EXPEDIENT EXECUTIU

Antecedents
S’ha rebut sol·licitud de la Sra. E.B.CH. amb NIF núm.: 37.781.119-K, en la
que manifesta que té pendent de pagament a Base, l’ expedient executiu
núm.: 2016/ 52425 i el rebut de l’Ibi corresponent al 2/ sem de 2016, els quals
no ha pogut liquidar donades les dificultats econòmiques que travessa en
l’actualitat el seu nucli familiar i demana l’ampliació del fraccionament, tal i
com contempla l’ordenança de BASE.
Fonaments de dret

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

Quart.- Notificar aquest acord a Base i al Sr. D.F.C.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Autoritzar la dispensa total de garantia .

-“ 3 El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, segons l’import del
principal del deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu, serà,
amb caràcter general, de:
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1000 €.
b)12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.
4. Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els
apartats anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a
criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament
justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells terminis. També
s’ampliarà si així ho resol l'ens delegant del deute a ajornar o fraccionar. El
Ajuntament de Santa Oliva
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Vist el que determina l’article 102.3 i 4 de la Ordenança General de Base
–Gestió d’ingressos que literalment diuen :

Ajuntament de Santa Oliva
termini d’emissió d’aquesta resolució serà de 10 dies des que per part de
BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès
s’entendrà desfavorable a l’ampliació. “

Tercer.- Autoritzar la dispensa total de garantia .
Quart.- Notificar aquest acord a Base i a la Sra. E.B.CH.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
2.3.- EXP. NÚM.: 881/2016 DEVOLUCIÓ FIANÇA LLOGUER MONESTIR.
En data 7.11.2016, la Sra. V.R. C. amb NIF. núm.: 44423937N, ha sol·licitat la
devolució de la fiança , dipositada per l ’utilització del local del Monestir el dia
22.10.2016, tal i com determina l’ordenança municipal.
Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ utilització de
locals i instal·lacions municipals, aprovada de forma definitiva pel ple de la
Corporació en sessió de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la
Província de data 31.12.2013.
Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal·lacions del Monestir van ser utilitzades i netejades de forma correcta.
D’acord amb l’ exposat , a La Junta de Govern es proposa :
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ ús
del Monestir el dia 22 d’octubre de 2016.
Segon.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que efectuí la transferència
als interessats en el núm. de compte facilitat a l’efecte .
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. V.R.C.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Autoritzar que els esmentats rebuts es liquidin en voluntària sense
recàrrec.
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Primer.- Autoritzar el fraccionament en voluntària de l’expedient executiu núm.:
2016/52425 i el rebut de l ‘IBI amb clau de cobrament núm.:
43-142-500-2016-02-0001922 en 24 quotes mensuals a iniciar el pagament el
mes de desembre de 2016 , en el compte bancari núm.: ES26 00182 2879
3202 0002 3494.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.4.- EXP.NÚM.: 828/2016 DESPESES PROTOCOL·LARIES 6ª MOSTRA
INTERNACIONAL DE CINEMA.
Antecedents

Manifestada per la regidoria competent en seguiment del cartipàs municipal la
voluntat de fer-se càrrec d’aquesta despesa i servint aquest punt de la part
expositiva com providència d’inici per economia processal.
Atès que en la partida pressupostària 1.920.22601 de “Atencions protocol·làries
i representatives”, existeix consignació pressupostària per fer front a la despesa
de 91,28€.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

Vist que l’entitat presenta instància amb número de registre d’entrada 3429 de
data 3/11/2016 on adjunten els tiquets corresponents a una despesa per import
de 91,28€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’entitat ADHSO es va fer càrrec de les despeses d’organització i
atencions en la celebració de la 6ª Mostra Internacional de Cinema que es va
dur a terme en el Monestir els dies 28 i 29 d’octubre de 2016.

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 91,28€ IVA inclòs per
atendre al pagament de les despeses d’organització i atencions en la
celebració de la 6ª Mostra Internacional de cinema, que s’assumirà amb càrrec
a la partida pressupostària 1.920.22601 de “Atencions protocol·làries i
representatives” que s’abonarà a l’entitat ADHSO.
Segon.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat.
Tercer.- Notificar el present acord a la entitat ADHSO.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:

Ajuntament de Santa Oliva
2.5.- EXP.NÚM.: 887/2016 REPARACIÓ CUA COLOM ESCULTURA 11 DE
SETEMBRE I REPOSICIÓ 4 LLETRES CARTELL MONESTIR.
Antecedents
Atès la necessitat de reparar la cua del colom de l’escultura de l’11 de setembre
i de canviar 4 lletres del cartell del Monestir.

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 53€ IVA inclòs per
atendre al pagament dels treballs detallats en la part expositiva del present
acord, que s’assumirà amb càrrec a la partida pressupostària 2.920.21200 de
“Edificis i altres construccions: general”.
Segon.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i
al registre de contractes.
Tercer.- Notificar el present acord a la empresa “Ceràmica Roser Oter”.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 19/2016 CONCEDIR SUBVENCIÓ ANY 2016 ENTITAT FEM
GRESCA.
Antecedents
Atès la instància presentada per la entitat Fem Gresca 2014, amb número de
registre d’entrada 3376 de data 27/10/2016, on adjunta la memòria relativa a
les activitats a realitzar, per sol·licitar la subvenció de l’any 2016.
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que el cost dels treballs detallats ascendeix a 53€ IVA inclòs, i que en la
partida pressupostària 2.920.21200 de “Edificis i altres construccions: general”,
existeix consignació pressupostària.
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Manifestada la necessitat dels treballs detallats per la regidoria competent en
seguiment del cartipàs municipal i servint aquest punt de la part expositiva com
providència d’inici per economia processal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el pressupost presentat per “Ceràmica Roser Oter”, per import de 53€ IVA
del 21% inclòs, per la realització dels treball detallats anteriorment.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist que existeix la conformitat per part de la regidoria corresponent, a la
instància presentada, tenint en compte que haurà de justificar posteriorment
l’execució de les activitats que realitzi.

Atès el que estableix la base 28 del pressupost vigent respecte de les
subvencions.
Atès el que estableix la base 52 del pressupost vigent respecte l’atorgament de
subvencions establint el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió,
la justificació i el pagament de les subvencions.
Atès que la entitat es troba en la relació nominativa (Annex 4) d’entitats
d’associacions detallada en la Bases d’execució del pressupost vigent.
Atès que es procedirà al pagament del 100% de la subvenció i posteriorment
s’haurà de justificar mitjançant factures de les despeses per un cost igual o
superior a la subvenció atorgada. En cas que la justificació no sigui igual o
superior a l’import total de la subvenció atorgada hauran de retornar la
diferència entre la quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les factures
haurà de constar el NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases
d’execució pressupostària.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció per import de 400€ a la entitat
Fem Gresca 2014, en concepte de subvenció anual 2016.
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar una aportació econòmica de
400€ a l’entitat Fem Gresca 2014, en concepte de subvenció anual de l’any
2016, a càrrec de la partida pressupostària 330.4810099 “d’altres subvencions
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.
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Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que diu que la subvenció té per
objecte la disposició gratuïta de fons públic que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per
fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució
d’un fi públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments Jurídics

Ajuntament de Santa Oliva
a entitats”.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 19/16 AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE
CAMPUS D’ESTIU 2016. CLUB ESPORTIU SANTA OLIVA.
Atès la sol·licitud presentada pel Club Esportiu Santa Oliva, a través d’instància
amb número de registre d’entrada 3492 de data 8/11/2016 on sol·licita una
subvenció per part de l’ajuntament amb motiu de la realització del campus
d’estiu 2016.
Vist la relació de despeses i d’ingressos aportada, que obra a l’expedient, en la
qual es detecta un dèficit de 842,07€.
Atès que la Junta de Govern de data 14/06/2016 va atorgar al Club Esportiu
una subvenció per import de 7.500€.
Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que diu que la subvenció té per
objecte la disposició gratuïta de fons públic que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per
fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució
d’un fi públic.
Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.
Atès el que estableix la base 28 del pressupost vigent respecte de les
subvencions.
Atès el que estableix la base 52 del pressupost vigent respecte l’atorgament de
subvencions establint el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió,
Ajuntament de Santa Oliva
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Cinquè.- Emetre certificat a l’àrea de comptabilitat pel seu coneixement i per la
realització dels tràmits que es desprenguin del present acord.
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Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionari, així com la necessitat de
que aportin número de compte corrent on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció,
en el de que aquest hagi variat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Ordenar el pagament del 100% de la subvenció, posteriorment hauran
de justificar mitjançant factures de les despeses per un cost igual o superior a
la subvenció atorgada. En cas que la justificació no sigui igual o superior a
l’import total de la subvenció atorgada hauran de retornar la diferència entre la
quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les factures haurà de constar el
NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.

Ajuntament de Santa Oliva
la justificació i el pagament de les subvencions.

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
Per tot això es proposta a la Junta de Govern:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer una aportació econòmica de 840,07€
al Club Esportiu Santa Oliva, en concepte d’ampliació de la subvenció anual de
l’any 2016, amb motiu de la realització del campus d’estiu, a càrrec de la
partida pressupostària 330.4810099 “d’altres subvencions a entitats”.
Segon.- Ordenar el pagament del 100% de la subvenció, posteriorment hauran
de justificar mitjançant factures de les despeses per un cost igual o superior a
la subvenció atorgada. En cas que la justificació no sigui igual o superior a
l’import total de la subvenció atorgada hauran de retornar la diferència entre la
quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les factures haurà de constar el
NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.
Tercer.- Entregar un certificat de l’acord a l’àrea de comptabilitat.
Quart.- Notificar aquest acord al Club Esportiu de Santa Oliva.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 19/16 AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ ANUAL ENITAT ADHSO.
Atès la sol·licitud presentada per l’Associació per la Difusió de la Història de
Santa Oliva, a partir d’ara ADHSO, a través d’instància amb número de registre
d’entrada 3275 de data 17/10/2016, on sol·licita subvenció per cobrir despeses
Ajuntament de Santa Oliva
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Atès l’existència de crèdit en la partida pressupostària 330.4810099 “d’altres
subvencions a entitats”, per fer front a l’ampliació de la subvenció de l’any 2016
en 842,07€
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Atès que es procedirà al pagament del 100% de la subvenció i posteriorment
s’haurà de justificar mitjançant factures les despeses per un cost igual o
superior a la subvenció atorgada. En cas que la justificació no sigui igual o
superior a l’import total de la subvenció atorgada hauran de retornar la
diferència entre la quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les factures
haurà de constar el NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la entitat es troba en la relació nominativa (Annex 4) d’entitats
d’associacions detallada en la Bases d’execució del pressupost vigent.

Ajuntament de Santa Oliva
d’actes culturals ja realitzats, per import de 702,07€.
Vista la relació de despeses aportada, que obra a l’expedient, en la qual es
detalla una despesa total de 702,07€.

Atès el que estableix la base 28 del pressupost vigent respecte de les
subvencions.
Atès el que estableix la base 52 del pressupost vigent respecte l’atorgament de
subvencions establint el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió,
la justificació i el pagament de les subvencions.
Atès que la entitat es troba en la relació nominativa (Annex 4) d’entitats
d’associacions detallada en la Bases d’execució del pressupost vigent.
Atès que es procedirà al pagament del 100% de la subvenció i posteriorment
s’haurà de justificar mitjançant factures de les despeses per un cost igual o
superior a la subvenció atorgada. En cas que la justificació no sigui igual o
superior a l’import total de la subvenció atorgada hauran de retornar la
diferència entre la quantitat atorgada i la quantitat justificada. En les factures
haurà de constar el NIF de l’empresa i l’IVA desglossat.
Atès l’existència de crèdit en la partida pressupostària 330.4810099 “d’altres
subvencions a entitats”, per fer front a l’ampliació de la subvenció de l’any 2016
en 702,07€
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària i la conformitat de tresoreria d’existència de fons.
Per tot això es proposta a la Junta de Govern:
Primer.- Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar una aportació econòmica de
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

Atès el que estableix l’article 66.1, 66.2 i 66.3 de la Llei Municipal Catalana,
respecte de les competències.
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Atès el que estableix l’article 118 del ROAS, que diu que la subvenció té per
objecte la disposició gratuïta de fons públic que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per
fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució
d’un fi públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la Junta de Govern de data 14/06/2016 va atorgar a l’ADHSO una
subvenció per import de 1.800€.

Ajuntament de Santa Oliva
702,07€ a l’ADHSO, en concepte d’ampliació de la subvenció anual de l’any
2016, a càrrec de la partida pressupostària 330.4810099 “d’altres subvencions
a entitats”.
Segon.- Entregar un certificat de l’acord a l’àrea de comptabilitat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ADHSO.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0015 Data : 22/11/2016

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 14.20 hores, cosa que certifico.
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3. ASSUMPTES GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

