Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2012
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia quinze de
març de dos mil dotze, 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 Guillén
uillén 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. APROVACIÓ
ACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE FEBRER DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2012, l’esborrany de la qual havia
estat tramès
ramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES I
SEGURETAT INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I
OCUPACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT
SUBMINISTRAMENT DE GAS EN EL PLA PER A LA
COMPLETA EXTENSIÓ DE LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Examinada l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012).
L’ajuntament ha convingut amb Gas Natural Distribución SDG, SA, en tant
que empresa distribuïdora
ibuïdora titular de l’autorització administrativa per a la
conducció i el subministrament de gas natural al municipi, l’encàrrec de la
documentació tècnica necessària per construir la canalització per la
gasificació del terme municipal i concórrer a la convocatòria
con
d’ajuts
esmentada.
Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la qualitat de vida dels nostres
habitants i el desenvolupament dels sectors econòmics del municipi.
Examinat el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració
de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el
qual es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels
quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent
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 la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada
per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC
2012), publicada al DOGC núm. 6068, de 16 de febrer, per a la
implantació d’instal·lacions de distribució de gas natural al terme
municipal.

Segon.

Aprovar l’avantprojecte de les activitats a realitzar i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient
l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
Gene
de Catalunya, als efectes que disposa la convocatòria esmentada.

3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DEL
CATLLAR I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA PER A LA
GASIFICACIÓ DEL MUNICIPI.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre
l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Per tal de poder prosseguir amb la instal·lació de la xarxa de distribució de gas
al municipi iniciada l’any 2009 per donar subministrament energètic al nucli
urbà de la vila, a diferents urbanitzacions i al centre penitenciari de Mas Enric,
aprofitant la possibilitat de finançament que obre la convocatòria d’ajuts
regulada per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen
subvencions per al subministrament
subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012),
2012), s’ha negociat amb GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA la l’ampliació de la referida xarxa.
A aquests efectes és necessari establir les condicions de la relació
rel
entre
l’ajuntament i l’empresa per a l’execució dels treballs, supeditant el
finançament d’aquests a l’obtenció dels recursos econòmics procedents de
l’ajut referit, que pot arribar a finançar fins al 50% del cost de les obres, amb
un màxim absolut de 390.000 euros i a cost 0 per a l’ajuntament.
Examinat el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels treballs de
gasificació del terme municipal que consta a l’expedient i és dóna per
reproduït.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels
treballs de gasificació del terme municipal.

Segon.

Notificar el present
present acord a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG,
SA als efectes escaients.

Tercer.

Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per
executar el present acord.
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Quart.

Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament a la
propera
opera sessió que es celebri.

4. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS CATALANES PER
ESTABLIR EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
efect l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
La Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions provincials i les
associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), en data 8 de març de
2012, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local amb l’objectiu de subvenir les
necessitats financeres dels ens locals derivades dels deutes reconeguts per la
Generalitat a data 31 de desembre de 2011 i que estiguin pendents de
pagament,
gament, essent les Diputacions les que adquiriran aquests drets de crèdit,
els liquidin als ajuntaments i posteriorment els recuperin de la Generalitat.
Examinat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Lleida Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, que
consta a l’expedient i és dóna per reproduït.
En conseqüència,
ia, la Junta de govern acorda:
Primer.

Que l’ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat
de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes , publicat al
DOGC de data 12 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla
d’Assistència Financera
Fina
Local.

Segon.

Que d’acord amb el que es preveu a l’esmentat Conveni, sol·licita a
la Diputació de Tarragona un pagament per import de 169.567,16 €
(cent seixanta-nou
seixanta
mil cinc cents seixanta-set
set euros amb setze
cèntims), per compte dels crèdits que aquest ajuntament té enfront
la Generalitat de Catalunya i que es relacionen tot seguit:
Codi
18080
18080
18030

Concepte
FCL AJUNT
FCL AJUNT
LLAR D’INFANTS

Import
10.993,46 €
89.773,70 €
68.800,00 €
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Tercer.

Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
sol·licita
l’ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits
a favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer
efectius directament a aquesta Diputació.

Quart.

Que l’ajuntament
’ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de
personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes,
concessionaris i altres proveïdors.

5.

TORN OBERT DE PARAULES

El Sr.
r. alcalde informa sobre la reunió mantinguda pels alcaldes dels municipis
que tenen delegada la gestió de la recollida d’escombraries en el Consell
Comarcal, especialment pel què fa al deute que el Consell té amb l’empresa
prestadora del servei, com a conseqüència
conseqüència de que la major part dels
ajuntaments no es troben al corrent de pagament, i que en aquests moments
equival a un import de l’ordre dels 4 milions d’euros.
Per tal de fer front a aquest pagament s’està estudiant el refinançament
d’aquest deute a 8 anys, (3 anys que resten del contracte i 5 més), que faria la
mateixa empresa Focsa, a canvi de prorrogar durant 5 anys el contracte
vigent, que finalitza el 31 de desembre de 2014.
Aquest acord implicaria, també, la retirada per part de Focsa del contenciós
cont
administratiu que va interposar ja fa més d’un any en reclamació d’aquest
deute, i, per altra banda, no aplicaria interessos pel retard acumulat. Això
permetria que els ajuntaments es posessin al dia i liquidar el deute actual en
quotes assumibles amb
mb el compromís de pagar puntualment a partir d’ara per
tal de no generar nou deute.
Pel que fa al nostre ajuntament, cal dir que tenim liquidades totes les factures
entrades abans del 31 de desembre passat; tanmateix, durant els mesos de
gener i febrer hem
em rebut la facturació corresponent als darrers mesos de
servei de 2011 que ascendeixen a 180.000 euros que encara no s’han
liquidat, a l’espera d’aquest possible acord i acollir-nos
acollir nos al refinançament.
Tan sols hi ha dos ajuntaments que en principi no estan
estan d’acord amb el
plantejament de la pròrroga, són els ajuntaments del Morell i la Secuita.
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Per altra banda la pròrroga ens permetria la substitució total dels contenidors
existents al nostre municipi, canviant de sistema amb contenidors Easy. En
aquesta
a renovació de contenidors també hi estan interessats els ajuntaments
de la Pobla de Mafumet, la Riera de Gaià, Altafulla i molt probablement la
Pobla de Montornès, amb la qual cosa els costos de repercussió serien més
assumibles, tot i que representaria un
un cost addicional important.
Seguint en aquest ordre de qüestions, s’informa que les deixalleries passaran
de l’actual horari servei de 6 dies a la setmana a 4 dies, tancant de dilluns a
dimecres. Aquest canvi suposaran reduir el cost passant dels 38.000 € anuals
actualment als 28.000 €.
També cal informar que com ja havíem comentat anteriorment s’han iniciat les
tasques per posar ordre al catàleg i fons de la biblioteca i al seu sistema de
funcionament. En primer lloc, i per tal d’adequar el catàleg i el
e fons de la
biblioteca s’han contractat els serveis de la Sra. Dolors Gironès, bibliotecària
amb experiència de la Biblioteca Central de Barcelona i que també presta els
seus serveis a la biblioteca pública de Tarragona. Aquesta persona està
depurant els fons i catalogant les aportacions i adquisicions de llibres que
durant els darrers anys ha anat acumulant la biblioteca, separant els volums
en bon estat d’aquells que no compleixen, ja sigui per contingut o estat físic,
amb els estàndardss de la biblioteconomia.
biblioteconomia. Simultàniament, per part de la
regidoria de cultura, s’està elaborant un reglament regulador del servei per
adequar el funcionament i l’accés a les instal·lacions, que serà sotmès a
l’aprovació d’un proper plenari de l’ajuntament.
I, essent les vuitt i quaranta-nou
quaranta nou minuts del vespre, i no havent-hi
havent
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
secr

