Ajuntament del Catllar
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2011.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia catorze de
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president,
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs.
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles
rles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
El Ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària d’organització, celebrada en
data 30 de juny de 2011 va acordar el següent:
“En data 11 de juny de 2011 es va constituir la corporació municipal sorgida
de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig. Cal, doncs, establir
l’estructura de la nova corporació així com els seus
seus òrgans de govern.
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En virtut de la potestat d’autoorganització establerta en l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i amb la
finalitat de fer més àgil i eficient la gestió dels assumptes municipals es
considera necessari constituir la junta de govern local i dotar aquest òrgan de
contingut competencial.
L’article 20.1.c de la citada LRBRL disposa que la junta de govern local és un
òrgan col·legiat de caràcter facultatiu en els municipis amb població de dret
inferior a 5.000 habitants, podent ésser constituïda si així ho acorda el ple de
l’ajuntament, la funció principal de la qual és assistir a l’alcalde en les seves
atribucions.
Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la citada Llei 7/1985,
7/198 54 i
57 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.
Vist, així mateix, allò que preveuen els articles 43 i 51 del Reial
Reia Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals pels quals
s’estableix el règim de delegació de les facultats de l’alcalde i del ple en la
junta de govern local.
En conseqüència,
ència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Crear la junta de govern municipal, la composició de la qual vindrà
determinada per decret de l’alcaldia.

Segon.

Sens perjudici de les competències que l’alcaldia pugui delegar-li,
delegar el
ple de l’ajuntament delega
delega en la junta de govern les següents
atribucions:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de
la corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j
LRBRL)
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. (22.2.k
(
LRBRL)
c) Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15
per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de
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conformitat amb el Reial decret legislatiu
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. (art. 22.2.m LRBRL)
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i,
en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i els
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior
superio a quatre
anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia assenyalada en
en aquesta lletra. (LCSP)
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en els pressupostos. (art. 22.2.ñ LRBRL)
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui
superior a 3.000.000 €, així com les alienacions patrimonials en els
supòsits següents:
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el
pressupost.
- Quan estiguin previstos en el pressupost i superin els mateixos
percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns. (LCSP).
Tercer.

Fixar la periodicitat de les sessions
sessions de la junta de govern municipal
amb caràcter quinzenal, celebrant-se
celebrant se en dijous alterns, facultant
l’alcalde per al seu endarreriment o avançament, o si és el cas, la no
celebració, quan concorrin causes que ho aconsellin. En el supòsit
de coincidència amb
amb alguna sessió del ple, la junta de govern es
traslladarà al següent dijous hàbil.”

Per altra banda, mitjançant decret de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de
juliol, es resolgué el següent:
“Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011, l’ajuntament
l’ajunta
va crear la
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.
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L’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
de les bases de règim
local, determina quines de les competències atribuïdes a l’alcaldia son
susceptibles de ser delegades en la Junta de Govern.
L’article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden nomenar els
membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències
que es considerin necessàries.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents
Regidors:
- Sr. Antonio López i López, primer tinent d’alcalde.
- Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern les següents competències:
a) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin
si
fixes ni
periòdiques. (21.1.g LRBRL)
b) Les aprovacions dels instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general no expressament
atribuïdes al plenari, així com la dels instruments de gestió
urbanística i la dels projectes d’urbanització.
d’urbanit
c) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no
comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del
personal laboral). (21.1 n LRBRL)
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en
qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter
plurianual,
ianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi
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ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. (TRLCSP)
(TRLC
e) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos
al pressupost.
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la
quantia indicats en els següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valor
valo històric o artístic
l’alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost.
Tercer.- L’Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels
assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la
Junta de Govern, en els termes previstos
previstos en l’article 14 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la Llei
4/1999, de 13 de gener i dins l’àmbit de les seves competències.
Quart.-

Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma.

Cinquè.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Sisè.-

Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”

Vist que segons l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals dins dels deu dies següents a la designació dels membres que
integren la Junta de Govern
Govern Local es celebrarà la sessió constitutiva de la
mateixa.
Vist que l’article 114 de l’ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que l’òrgan
delegat ha d’acceptar la delegació d’atribucions que li hagin fet, aquiescència
que s’entendrà realitzada tàcitament
tàcitament pel transcurs de tres dies des de la
notificació de l’acord sense emetre manifestació escrita en contra.
En conseqüència, s’acorda declarar legalment constituïda la Junta de Govern
Local i acceptades totes les competències que li han estat delegades, tant les
del ple com les de l’alcaldia.
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2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES A
IMPLANTAR EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I ALS PALLARESOS, CARRETERA TPTP
2031,
031, DE TARRAGONA A LA C-51.
C
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
La Diputació de Tarragona va aprovar al seu dia el Projecte d'instal·lacions
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031,
TP 2031, de Tarragona a la
C-51,
51, que preveu la instal·lació de dos semàfors i il·luminació davant de la
urbanització Bonaire (PK
(PK 6,060) i de semàfors de preavís, il·luminació i
enjardinament i sistema de reg a la rotonda del Mèdol (PK 6,410).
Amb l’execució d’aquest projecte, redactat d’acord amb els ajuntaments del
Catllar i els Pallaresos, es pretén millorar la permeabilitat respecte
respecte al trànsit de
persones entre ambdós termes municipals i garantir-ne
garantir ne una major seguretat,
doncs la carretera, que no compta amb passos de vianants habilitats, té una
elevada densitat de trànsit de vehicles a motor, i esdevé una barrera per als
veïns d’ambdós municipis.
Durant la fase de tramitació del Projecte d'instal·lacions semafòriques,
l'ajuntament del Catllar va adoptar el compromís previ d'acceptar la cessió de
la gestió del manteniment i conservació de les instal·lacions que es detallen a
continuació:
Cruïlla 4: PK 6,060:
- Instal·lació semafòrica
- Enllumenat (2 fanals)
Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410:
- Instal·lació semafòrica de preavís
- Enllumenat (3 fanals)
- Enjardinament i sistema de reg
En aquest sentit, l'Ajuntament haurà d'assumir-ne
ne els consums d'energia
elèctrica de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la
connexió a les respectives xarxes municipals.
En data 22 de juny de 2011, la Comissió del Servei d'Assistència al Territori
ha dictaminat favorablement
favorablement la cessió a l'ajuntament del Catllar
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de les instal·lacions esmentades, un cop acabades les obres del projecte
esmentat. Així mateix, trameten un conveni per regular-ne
regular ne la cessió.
És d’interès municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions
semafòriques
mafòriques ja que les actuacions esmentades augmentaran la seguretat
viaria de la zona.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar, un cop acabades les obres del Projecte d'instal·lacions
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera
carre
TP-2031, de
Tarragona a la C-51,
C 51, la cessió de la gestió del manteniment i
conservació de les instal·lacions següents:
Cruïlla 4: PK 6,060:
- Instal·lació semafòrica
- Enllumenat (2 fanals)
Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410:
- Instal·lació semafòrica de preavís
- Enllumenat (3 fanals)
- Enjardinament i sistema de reg
Així mateix l’ajuntament n’assumirà els consums d'energia elèctrica
de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la
connexió a les respectives xarxes municipals.

Segon.

Aprovar l’esborrany de conveni trames per la Diputació de
Tarragona.

Tercer.

Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació que
faci falta per al compliment d'aquest acord.

3. APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ AL PREMI TARRAGONÈS DE
DIFUSIÓ
Ó EUTYCHES 2011 DEL CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA COM
A RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ EN
EL CAMP DE LA HISTÒRIA I EN GENERAL DE LA CULTURA A LA
NOSTRA COMARCA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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El Consell Comarcal promou i organitza els premis Tarragonès de creació
LUCIUS ANNEUS FLORUS i de difusió EUTYCHES per a la promoció
d’aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.
Tarragonès.
L’objectiu rau en reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des
d’aquelles entitats o per aquelles persones que, per la seva dedicació i
capacitat, han contribuït al foment i difusió d’aspectes relacionats amb els
àmbits esmentats.
La convocatòria també s’obre per als ajuntaments perquè, fora del seu àmbit
local d’influència, disposin d’un mitjà per oferir un reconeixement a aquelles
persones o entitats que considerin que en son mereixedors.
El Centre d'Estudis d’Altafulla, fundat l’any
l’any 1975 amb la finalitat de promoure,
en primer terme, l'estudi de la història, la geografia, la cultura i el folklore de la
vila, va ampliar definitivament el seu àmbit d’actuació a la zona del Baix Gaià i
des de fa trenta-cinc
cinc anys edita la miscel·lània anual intitulada “Estudis
Altafullencs” dedicada a la recerca i investigació històrica relacionada amb la
comarca i els seus municipis.
Valorada doncs, molt positivament la tasca realitzada pel Centre d’Estudis
d’Altafulla en l’àmbit de la investigació i divulgació de la història en general i
de la de les nostres contrades en particular.
particular
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Reconèixer la tasca i els mèrits del Centre d’Estudis d’Altafulla en
l’àmbit de la investigació i divulgació històrica
històrica de les nostres
contrades i proposar-lo
proposar lo com a candidat del municipi als premis
Tarragonès de difusió EUTYCHES.

Segon.

Comunicar aquest acord al Centre d’Estudis d’Altafulla i al Consell
Comarcal del Tarragonès.

4. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les nou i cinquanta minuts del vespre, i no haventhavent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

