José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 02/02/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Decret d’Alcaldia
Expedient núm.: 78/2018
Assumpte: Cros Escolar Comarcal.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Atès el pressupost de despeses estimades és el que a continuació es detalla:
CONCEPTE
Picnic – 500 medalles
Fleca l’Avinguda – galetes avituallament
Supermercat El Rebost – plàtans avituallament
Ca la Rita – aigües avituallament
TOTAL DESPESES ESTIMADES

DESPESES
598,95 €
160,00 €
200,00 €
115,50 €
1.074,45 €

Vist l’informe favorable, emès per la Secretaria Intervenció Municipal, que consta a l’expedient.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número
66-2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i atenent a les
competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar donar suport a l’Ampa de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del
Penedès, en l’organització d’una de les proves del Cros Escolar Comarcal, la qual tindrà lloc a
Banyeres del Penedès el diumenge 4 de febrer de 2018.
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Atès la memòria del Regidor d’Esports que consta a l’expedient, el la qual es considera que la
promoció de l’esport és important fomentar-la des de ben petits, que la participació en el Cros
Escolar Comarcal és una activitat d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, la
participació ciutadana i promou l’esport i l’oci saludable.
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Atès que l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès, ha decidit formar
part d’una de les proves del Cros Escolar, la qual tindrà lloc diumenge 4 de febrer de 2018 i en la
que es preveu una participació màxima de 440 nens i nenes de la comarca.
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Atès que el Consell Esportiu del Baix Penedès organitza un cros escolar comarcal,
esdeveniment esportiu que està destinat a tots els nens i nenes, i les seves famílies, des de P3
fins a 6è, i que consta de vàries proves a diferents pobles de la comarca.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses anteriorment relacionades, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 3410 22609 del vigent pressupost i ordenar el seu pagament quan
procedeixi.
TERCER.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Vist i plau
Secretari Interventor Tresorer

DECRET

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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L’alcalde
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Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

