Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de juliol
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
alcalde-president, ess 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
errat
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 12 DE JUNY DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 12 de juny de 2012, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb
b la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE MAS DE GEREMBÍ, SECTOR 3 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:
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Examinada l’escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació de
Mas de Gerembí, sector 3 del planejament municipal, presentada per la Junta
de Compensació de l’esmentat sector, atorgada davant la Notària de
Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado Romo en data 28 de març de 2012, amb
el núm. 776 del seu protocol.
Examinades també les escriptures de d’adhesió a la Junta de Compensació
atorgades davant el notari esmentat i amb els números de protocol 870 (1104-2012), 876 (12-04--12), 877 (12-04-12), 883 (12-04-12),
12), 919 (17-04-12),
(17
920 (17-04-12),
12), 936 (20-04-12),
(20
979 (21-04-12), 1.208 (16-05
05-12) i 1.338 (0106-12).
Atès el que disposa l’article 130 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova
rova el Text refós de la Llei d’urbanisme en quant a la incorporació
de persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació
urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema, les
quals es poden adherir amb igualtat de drets
drets i deures a la junta de
compensació que es constitueixi.
Atès que l’esmentada escriptura reuneix els requisits establerts a l’article 190
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Vist l’informe de la secretària de l’ajuntament, que consta a l’expedient i és
dóna per reproduït.
Vist 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,
2011/
de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de
Mas de Gerembí, sector 3 del planejament municipal, atorgada
davant la Notària de Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado
Dobla Romo en
data 28 de març de 2012, amb el núm. 776 del seu protocol.

Segon.

Donar-se
se per assabentat de les escriptures d’adhesió a la Junta de
Compensació atorgades davant el notari esmentat i amb els
números de protocol 870 (11-04-2012),
(11
876 (12-04
04-12), 877 (12-0412), 883 (12--04-12), 919 (17-04-12), 920 (17-04-12),
12), 936 (20-04-12),
(20
979 (21-04-12),
12), 1.208 (16-05-12)
(16
i 1.338 (01-06-12)
12)
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Tercer.

Trametre l’escriptura pública de constitució de l’entitat, així com la
resta de documentació establerta a l’article
l’article 192 del citat Decret
305/2006, de 18 de juliol, a la Direcció General d'Urbanisme per a la
seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació.

3. APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ ALS PREMIS AURIGA FVSCVS
2012 L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR ESCOLA L’AGULLA DEL
CATLLAR EN COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE GOLF COSTA
DORADA EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA DE DIFUSIÓ DE
L’ESPORT ENTRE ELS INFANTS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt
punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
El Consell Esportiu promou i organitza, anualment, els premis AURIGA
FVSCVS per l’impuls i el foment de l’esport en edat escolar a la nostra
comarca.
L’objectiu és el de reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des dels
centres d’ensenyament, entitats i estaments esportius, entrenadors,
professors i dirigents esportius que, per la seva dedicació i capacitat han
contribuït al foment de l’esport de base de la nostra comarca, amb
independència dels èxits assolits o de la projecció social dels mateixos.
Els premis es fonamenten en tots aquells valors com el sacrifici, la dedicació,
l’esportivitat, la integració i la igualtat, entre d’altres, inherents a la
l pràctica
esportiva i que beneficien a la societat.
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.
m
Valorada molt positivament la tasca de l’Associació
l’Associació Esportiva Escolar Escola
L’Agulla del Catllar que en col·laboració amb el club de Golf Costa Dorada de
Tarragona ha organitzat el clínic de golf destinat als alumnes del CEIP l’Agulla
majors de 5 anys, per a la introducció i coneixement del món d’aquest esport
mitjançant sessions d’iniciació de 3h de durada i de forma gratuïta.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Primer.

Reconèixer la tasca i el mèrit esportiu de l’Associació
Associació Esportiva
Espor
Escolar Escola L’Agulla del Catllar i per extensió al club de Golf
Costa Dorada de Tarragona, i proposar-la
proposar la com a candidata del
municipi als premis AURIGA FVSCVS.

Segon.

Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Tarragonès.

4. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012, REDACTAT PER
LES TÈCNIQUES DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té establert
ablert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l’objectiu d’establir
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques
de joventut del municipi, establertes en el marc del Pla nacional de joventut de
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació
de la figura de la tècnica de joventut mancomunada.
La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració
amb la
a regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al
període 2012-2015,
2015, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en
compte totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el
concepte de joventut en l’actualitat,
l’actualitat, involucrant als joves i entitats juvenils per
tal d’afavorir la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que els
afecten i en la cohesió juvenil local. És, doncs, l’element definitori de la política
integral de joventut del municipi integrat
integrat dins el Pla Nacional de Joventut.
Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2012-2015
2012
que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi per als anys 20122012
2015.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès.

Tercer.

Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió
que tingui lloc.
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VACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
5. APROVACIÓ
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
DE LA GENERALITAT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE
LA JOVENTUT ELABORATS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE
JOVENTUT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest
d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la prestació de
determinats serveis específics, tals com, entre d’altres, les sol·licituds de
subvencions.
Mitjançant acord d’aquesta Junta de Govern s’ha aprovat el Pla Local de
Joventut per al període 2012-2015,
2012 2015, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Examinades
nades les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut,
aprovades per l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012.
Vist que la tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en
col·laboració amb la regidoria de joventut han redactat, de conformitat amb les
disposicions del Pla Local de Joventut per al període 2012-2015,
2012
el projecte
d’activitats ANIMA’T CAT.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el projecte d’activitats ANIMA’T CAT per a l’any 2012.

Segon.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Benestar Social i Família regulades per l’Ordre
BSF/204/2012, de 2 de juliol, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012.
2012

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte
esmentat.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat.

Cinquè. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió
que tingui lloc.
6.
APROVACIÓ
DELS
INFORMES
RESPECTE
ELS
PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS I DE LA TORRE D’EN GUIU.
Prèvia lectura i exposició
posició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 29 de març de 2012 es van
aprovar els Plans d’Autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants
d
municipal redactats per l’enginyer tècnic industrial Sr. Manuel Montesinos
Durán.
Vist que el procediment administratiu per tramitar l’homologació dels plans
d’autoprotecció que estableix l’article 15 i concordants del Decret 82/2010, de
29 de juny,
ny, el qual es du a terme telemàticament mitjançant la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte i que per a la culminació del tràmit es
necessari aprovar els informes emesos per l’ajuntament al respecte.
Examinats els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció de la
Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats per l’arquitecte
municipal Sr. Josep Llop i Tous, que consten a l’expedient i es donen per
reproduïts.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova
s’apro el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció
de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats
redactat per
l’arquitecte municipal Sr. Josep Llop i Tous.

Segon.

Trametre els plans, els informes i la resta de documentació
necessària a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la
seva homologació mitjançant la plataforma electrònica habilitada a
l’efecte.
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7. ADQUISICIÓ, MITJANÇANT RENTING, D’UN VEHICLE PER AL SERVEI
DE VIGILÀNCIA 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:
L’ajuntament disposa actualment
act
d’un vehicle per al servei dels vigilants
municipals.. Es tracta d’un 4x4, marca Suzuki model Grand Vitara, amb
matrícula 1301-DJP, adquirit mitjançant arrendament financer l’any 2005. Al
venciment del renting esmentat, l’any 2009 es procedí al pagament
paga
del seu
valor residual per un import de 8.387,52 €, quedant el vehicle en propietat de
l’ajuntament.
Actualment el vehicle sobrepassa els 250.000 quilòmetres i el nombre de
reparacions que tot sovint se li han de fer aconsella l’adquisició d’un nou
vehicle pel servei, reservant l’actual com a vehicle de
e substitució o de
recolzament i per a altres tasques que comportin una menor utilització del
mateix.
Amb aquesta finalitat es creu convenient optar, de nou, per l’arrendament
financer per disposar del nou vehicle. Així, doncs, es demanaran ofertes de
finançament
ançament a diferents entitats financeres i cases comercials de diverses
marques de vehicles 4x4 i tot camí, per tal de valorar, dins les possibilitats
econòmiques de l’ajuntament, quin és el més adequat.
adequat
L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic defineix els
contractes de subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra, de
productes
uctes o béns mobles.
Vist el que estableixen els articles 111, 138 i 290 i següents del citat Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en quant al règim jurídic dels
contractes de subministrament.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
a
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Primer.

Iniciar l’expedient per a l’adquisició d’un nou vehicle tot terreny per al
servei de vigilància municipal mitjançant renting.

Segon.

Sol·licitar ofertes de finançament de diferents vehicles a entitats
financeres i cases comercials de diverses
diverses marques de vehicles 4x4 i
tot camí.

Tercer.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura dels documents que es derivin en execució del present
acord.

8. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit 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

