Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia dotze d’abril
de dos mil dotze,, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
alcalde-president,
president, es reuneixen
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 i Montserrat
Montserr
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 DE L’ESBORRANY
L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 15 de març de 2012,, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb la
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA
PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que
qu efectua
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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Mitjançant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de
dates 20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 49, de 28 de febrer de 2012.
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del
municipi per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts
ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi,
concórrer hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de
d la
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió
de 30 de juny de 2011.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al
finançament d’actuacions de prevenció
prevenció local d’incendis forestals
promoguda per la Diputació.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona.

3. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS
ENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL
FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CONSULTORIS
MÈDICS LOCALS.
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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Mitjançant
çant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de dates
20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per
er al finançament de despeses
derivades del funcionament,
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
Provínc número 49, de
28 de febrer de 2012.
Examinada la memòria valorada de funcionament,
funcionament, conservació i manteniment
del consultori mèdic, en la qual es detallen les despeses de manteniment
ordinari de les instal·lacions i serveis i, alhora, es preveu pintar les
l
dependències i l’adquisició d’un equip desfibril·lador, redactada per a la
concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació
necessària per concórrer-hi,
concórrer hi, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.
Vist que la Junta de govern
govern local és competent per a l’aprovació de la
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió
de 30 de juny de 2011.
En conseqüència, la Junta de govern
gov
acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament,
funcionament conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal,
promoguda per la Diputació.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària
ia a la Diputació de Tarragona.
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4. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA
D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT
2012.
èvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
Prèvia
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 24
de febrer de 2012 es varen aprovar inicialment
inicialment les bases reguladores del Pla
d’Acció Municipal, anualitat 2012, publicades als Butlletí Oficial de la Província
número 51, d’1 de març de 2012. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de la
mateixa data s’aprovà la convocatòria del PAM, condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases esmentades, la qual es feu pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 66, de 19 de març de 2012.
Amb la formulació d’aquest Pla i com a novetat del mateix, exclusivament per
a la seva anualitat de 2012, la Diputació pretén, davant les dificultats
econòmiques en què es troben els municipis, que els ens locals en funció de
la seva planificació i els seus recursos assignin l’import del PAM,
alternativament o de forma combinada, als programes
programes següents:
- Programa d’inversions: Actuacions destinades a l’execució d’obres i
l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal.
- Programa de despeses corrents: Per a facilitar el finançament i pagament
de les actuacions de manteniment,
manteniment, reparació i conservació dels serveis i
equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als
proveïdors.
En la distribució de l’anualitat 2012 del PAM, efectuada tenint en compte el
nombre de residents a cada municipi i una assignació fixa també per trams de
població , a l’ajuntament
ajuntament li corresponen 68.274,31 €, els quals s’estima
convenient destinar a
sufragar el cost de despesa corrent de
subministraments i manteniments, bàsicament, de l’enllumenat públic, serveis
de neteja, transport i seguretat de les instal·lacions públiques.
públiques.
Examinada la documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels
ajuts esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la
documentació necessària per concórrer
concórrer a aquest convocatòria en virtut de la
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió
de 30 de juny de 2011.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal
Mu
de la Diputació de Tarragona, anualitat 2012.
2012

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària
ia a la Diputació de Tarragona.

5. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les sis i vint minuts del vespre, i no havent-hi
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

