ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
DE SETEMBRE DE 2013
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de
setembre de dos mil tretze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà
i Colomina, alcalde-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:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la
sessió ordinària de data 1 d’agost de 2013.
2. Proposta d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de
Manous II, sector 18 del planejament municipal.
3. Proposta d’atorgament d’una subvenció al Club Esportiu El Catllar
Atlètic, FS per a la temporada 2013-2014.
4. Proposta d’atorgament d’ajuts a entitats urbanístiques del municipi
per conceptes diversos.
5. Torn obert de paraules.
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Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària
de data 1 d’agost de 2013.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària del dia 1 d’agost de 2013, l’esborrany
de la qual havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre
del dia d’aquesta sessió.
2. Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de Manous II, sector
18 del planejament municipal.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2013/044, de 21 de gener es va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització de Manous II, sector 18 del
planejament municipal, promogut per la Junta de Compensació.
El projecte d’urbanització fou sotmès a informació pública mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 62, de 14 de
març de 2013, al diari El Punt i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Paral·lelament es sol·licitaren els informes als organismes amb
competències en la matèria i es procedí a la comunicació
individualitzada de la resolució esmentada a totes les persones
interessades.
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 20 de juliol de 2013 es va
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província
número 168, en compliment del tràmit referit.
Atès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya
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Atès que la junta de govern local és competent per a l’adopció del
present acord en virtut de la delegació de competències efectuada
mitjançant decret de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de Manous
II, sector 18 del planejament municipal, promogut per la Junta
de Compensació.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació,
promotora del projecte i a les demés persones que puguin
tenir un interès legítim i directe sobre la matèria, així com a la
Comissió Territorial d’Urbanisme.

3. Atorgament d’una subvenció al Club Esportiu El Catllar Atlètic, FS per a
la temporada 2013-2014.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Examinat l’escrit i el pressupost presentat pel Sr. Jordi Serrano Suñé,
President del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS, en el que sol·licita un ajut
per poder fer front a les despeses que genera la temporada regular de
competició dels set equips del club (El Catllar ATFS sènior A i B en
categoria masculina i El Catllar ATFS femení i els equips juvenil, infantil,
aleví i pre-benjamí ) i del lloguer de les instal·lacions poliesportives
d’Altafulla per poder jugar les competicions oficials, essent el pressupost
de despeses de 37.257,68 €
Alhora, es quantifiquen els ingressos, procedents principalment
d’aportacions dels socis, espònsors i col·laboradors en 13.960 €,
quantitat de la que en resulta un pressupost de l’entitat amb un faltant
de 23.297,68 €
Atès que al pressupost municipal vigent hi ha consignació suficient per
atendre la despesa esmentada a la partida 2/48928.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei
39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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Vist el que estableixen els articles 14, 27 i següents de les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa i del règim d’atorgament
de les subvencions, respectivament.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut de 10.000 € (deu mil euros) al Club Esportiu el
Catllar Atlètic, FS per fer front a les despeses generades durant
la temporada regular 2013/2014 dels set equips del club.

Segon.

Establir que per al cobrament de l’import atorgat, caldrà que
l’entitat presenti els comptes anuals i justifiqui les despeses
consignades en els mateixos.

Tercer.

Comunicar aquest acord als responsables de l’entitat en legal
forma.

4. Atorgament d’ajuts a entitats urbanístiques del municipi per conceptes
diversos.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 27 d’agost de 2013, el Sr. José Ayora Paez, en representació de
la Junta de Compensació de la Bonaigua, sol·licità una subvenció per
minorar la despesa ocasionada per les tasques de neteja de la zona
verda de la urbanització esmentada. Els costos dels treballs de neteja
importen la quantitat de 242 €.
Amb anterioritat, la Junta de Compensació de la urbanització havia
sol·licitat la col·laboració econòmica de l’ajuntament per fer front a la
inversió efectuada per a l’adequació de la zona infantil i la construcció
d’una pista de petanca, essent el cost de les obres esmentades de 5.566
€, IVA inclòs.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució
del Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a
l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 242 € a la Junta de
Compensació de la Bonaigua en concepte de subvenció per
la neteja de la zona verda de la urbanització.

Segon.

Atorgar un ajut per import de 1.650 € a la Junta de
Compensació de la Bonaigua en concepte de subvenció per
l’adequació de la zona infantil i la construcció d’una pista de
petanca, equivalent al 30% de la inversió efectuada.

Tercer.

Comunicar aquest acord als responsables de l’entitat en legal
forma.

5.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que a partir del proper dia 16 de setembre la
plataforma ecologista Salvem el Gaià portarà a terme els treballs de
recuperació de l’aiguamoll situat sota la fàbrica conforme amb allò
acordat amb l’Agència Catalana de l’Aigua aprofitant la interrupció
del cabal mediambiental del riu, el qual no es reobrirà fins a la
finalització d’aquestes tasques i de les de reparació del col·lector
d’aigües residuals de la urbanització la Cativera, que com coneixeu no
era estanc i infiltrava aigua del riu, incrementant desmesuradament els
cabals aportats a l’EDAR d’Altafulla.
L’ajuntament té previst fer una aportació econòmica de 900 € per
subvenir el faltant del cost de l’obra no cobert amb les aportacions fetes
per REPSOL i la pròpia entitat mediambiental i també s’encarregarà de
senyalitzar les obres i les possibles afectacions als camins circumdants.
El Sr. alcalde també informa que ha tingut entrada a l’ajuntament una
reclamació de responsabilitat patrimonial per l’accident de circulació
que va patir el Sr. Francesc Ferrando Navarro el setembre de l’any
passat, a conseqüència del qual en resultà mort. La representació legal
de l’ajuntament s’ha encomanat al bufet d’advocats capitanejat pel
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lletrat Sr. Adolf Barceló i s’exercirà conjuntament amb els serveis jurídics
de la companyia asseguradora AXA, Segurs Generales, SA, amb qui
tenim contractada la pòlissa de responsabilitat civil.
Finalment, informar que el proper dia 11 de setembre, Diada Nacional,
està prevista la inauguració del monument commemoratiu d’aquesta
efemèride, que tindrà lloc a dos quarts de dotze del migdia.
I, essent les set i vint minuts del vespre, i no havent-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

El secretari acctal.
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