AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20
D’OCTUBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vint
d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI acctal:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
ASSUMPTES SOTMESOS A DELIBERACIÓ.
1.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“1.- Respecte de la reparació de l’esvoranc aparegut a l’Avinguda de Catalunya
que s’està duent a terme, un cop sanejada la zona inicialment afectada caldrà
ampliar la superfície de l’actuació, doncs s’ha manifestat que l’afectació del
subsòl és major i no es pot tapar en fals. De la inicial superfície de 50 m2 estem
al voltant dels 80m2. Evidentment, aquest increment de la zona afectada
suposarà un increment del cost total de l’obra.
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2.- S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Casanova Bertran, SL per tapar la
font ornamental situada davant del centre cultural, doncs està en desús i el seu
funcionament sempre ha estat deficient. Els treballs deixarien la superfície de
la plaça totalment plana, sense aquest element sortint. Una altra possibilitat a
explorar seria convertir-la en una font ornamental enrasada amb el ferm de la
plaça. També es possibilita la seva recuperació en l’estat actual si es troba el
sistema adequat per al seu funcionament.
3.- Aquesta hivern es farà una prova pilot en la poda dels plataners de
l’Avinguda de Catalunya per intentar pal·liar els problemes que presenten de
caiguda constant de fulla i emissió de llavors i cotó a l’ambient. La prova
consistirà en podar a brocada els exemplars plantats des del pont del riu fins al
número 4 de l’Avinguda de Catalunya. S’ha triat aquest tram perquè no hi ha
arbres a l’altra banda de carrer i configuren, doncs, un conjunt més autònom.
Als treballs els executarà l’empresa AGROTARRACO, SL.”
Els assistents es donen per assabentats.
2.

PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA
MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS.

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als membres de la Junta de govern
local de les dues esmenes que s’han introduït a l’expedient per a la modificació
de les ordenances fiscals municipals analitzat el passat dia 6 d’octubre per
procedir a un anàlisi conjunt dels textos i tarifes i així finalitzar la proposta per
tal de ser sotmesa al proper Ple per la seva aprovació.
Es procedeix a l’anàlisi del text de les ordenances fiscals vigents i es proposa
el següent:
NÚM.6. OREDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Es preveia la modificació en el sentit de fixar la tarifa amb caràcter anual en
compte de tarifa per temporada, però aquest modificació ja va ser introduïda i
escau retirar-la de la proposta.
NÚM. 20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

2

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació
Annex de tarifes: Es modifica l’article 4, apartat 1 que queda redactat així:
1. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família
nombrosa, els membres de la qual han d’estar tots ells empadronats en el
municipi, gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen
el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més
de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents
condicions:
a) Import de la bonificació.
Gaudiran d’una bonificació mínima del 10 per cent sempre que l’immoble tingui
un valor cadastral inferior als 100.000,00 euros i els ingressos de la unitat
familiar no superin 4,50 vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Aquesta bonificació es veurà incrementada segons el següent nivell
d’ingressos:
Un 60 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3 vegades el
Salari Mínim Interprofessional.
Un 50 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3,5 vegades el
Salari Mínim Interprofessional.
Un 40 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 4 vegades el
Salari Mínim Interprofessional.
b) Règim transitori: requisits subjectius
La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats abans del dia 31 de
desembre de l’any anterior en que hagi de sorgir efectes la bonificació
sol·licitada. Per a l’any 2017 s’ha de sol·licitar abans del dia 28 de febrer de
2017.
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els
cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de
reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació amb el
període impositiu d’exacció de l’impost.
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c) Requisits objectius.
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte passiu per
més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble que és el domicili
fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa. Aquesta bonificació no serà
aplicable a béns immobles que tinguin determinats usos com aparcaments o
trasters.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA
D’ESTABLIMENTS. (PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES
A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS DE
LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS
PERIÒDIQUES).
Partint del fet que el text vigent de l’ordenança data de l’any 2010, no s’hi
contemplen les modificacions legislatives operades per la Llei 20/2009 de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), la Llei
11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives (LEPAR), el Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que
aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR) o la
Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Escau fer una revisió a fons de l’articulat de l’ordenança adaptant el text a la
nova realitat dels règims de comunicació prèvia o declaració responsable
esdevenint necessari adequar el fet imposable. A tot això, als efectes de
fomentar l’activitat econòmica, es considera adequat no modificar les quotes
tributàries a aplicar, mantenint-se els 400 € per les activitats sotmeses al règim
d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, annexes I i II de la
Llei 20/2009, amb la novetat que es faculta l’ajuntament per recuperar l’import
de la taxa exigida pel Consell Comarcal per l’elaboració de l’informe de l’Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC), quan aquest sigui necessari i demés
despeses externes a l’ajuntament, com ara les derivades de la publicitat oficial.
Així mateix es aconsellable mantenir la quota de 200 € per les activitats
sotmeses als règims de comunicació prèvia o declaració responsable, atribuint
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a aquesta categoria el paper de concepte residual, en la que s’hi encabiran la
resta de supòsits no expressament estipulats.
Finalment, i per adaptació a la normativa vigent, escau establir quotes de nova
creació per a les visites d’inspecció de les activitats, essent de 90€ la primera,
130 € la segona i de 150 € la tercera i subsegüents atenent al fet que, cada
vegada caldrà una major dedicació per comprovar l’adequació a les previsions
normatives.
3.

PROPOSTA DE NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I
REDISTRIBUCIÓ DE TASQUES DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Hom recordarà que mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 27 de juliol de
2015, es va crear la Junta de Govern Local, la composició de la qual ha fou
definida mitjançant decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de
15 de juny, essent els membres, els tinents d’alcalde Srs. Joan Morlà i Mensa,
M Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo
En virtut del principi d’autoorganització i atès el que disposa l’article 52 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en quant al
nomenament dels membres de la Junta de Govern, escauria cessar com a
tercer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de la Junta de Govern el
regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo i procedir a nomenar en el seu lloc
a la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol per a una més justa distribució
de càrregues i la corresponent indemnització econòmica per assistències i
dedicació dels càrrecs electes.
ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
4.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT EXTRAORDINARI PER A
LA RECONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES I AJUDA ALS
DAMNIFICATS A HAITÍ DESPRÉS DEL PAS DE L’HURACÀ.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El pas de l’huracà Matthew per la zona del Carib ha devastat Haití i ha causat
danys materials dramàtics al seu pas per l’Orient de Cuba.
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A Haití, segons fonts oficials del Ministeri de l’Interior haitià, la xifra de persones
mortes a causa de l’huracà és de 283. L’Estat ha fet una crida a l’evacuació de
més d’un milió i mig de persones. “Tota la costa del sud d’Haití, des de la ciutat
de Les Cayes a Tiburon, està devastada” ha informat el ministre J. Annik
Joseph. Segons l’OMS, hi ha més de 152.000 persones desplaçades a 204
refugis. Més de 29.000 habitatges i infraestructures públiques han estat
destruïdes. La destrucció és massiva al departament del Sud. L’accés a la zona
afectada continua sent difícil 48 hores després del pas de l’huracà, per la qual
cosa el balanç dels efectes del Matthew als seu pas per Haití són preliminars.
A Cuba, 900.000 persones han estat evacuades, les necessitats d’urgència de
la població més vulnerable (dones embarassades, infants i gent gran) han estat
cobertes per les autoritats cubanes. No hi ha hagut cap víctima mortal. Els
danys materials a la província de Guantánamo, a l’est de l’illa són quantiosos,
particularment als municipis de Maisí, Baracoa i San Antonio del Sur. També hi
ha hagut afectacions materials a les zones de muntanya de Santiago de Cuba,
Granma i Holguin, segons que informa el diari Granma.
Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament
econòmic i polític i, per tant, cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat
aporta. Combatre-la permet reduir l’ impacte de les catàstrofes associades als
fenòmens naturals, també limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics.
La combinació entre un fenomen natural i la vulnerabilitat dóna com a resultat
un desastre.
L’huracà Matthew que ha afectat el Carib és un desastre que se suma a la crisi
aguda i sostinguda que pateix Haití (país on encara estem treballant en la
reconstrucció arran del terratrèmol de 2010 i la crisi per l’epidèmia del còlera de
l’any 2011 i 2012 ).
Aquesta situació fa preveure una necessitat important d’inversions per poder
recuperar-se dels efectes de l’huracà en un termini mitjà. Després de les
tasques d’actuació urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un
important esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats,
des d’un enfocament de prevenció de riscos i desastres i enfortiment de
capacitats dels Comitès de Protecció Civil.
El Fons Català de Cooperació Internacional al Desenvolupament ha posat en
marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció post
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emergent, per tal de donar suport als esforços que els propis països han
començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional.
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als
territoris afectats i amb visió de procés. En aquest sentit, la coordinació amb els
actors locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir
de les necessitats de la població damnificada.
Alhora el FCCID té experiència de treball amb municipis d’aquests països,
acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent
èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir
ciutadania activa i institucions locals fortes.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord:
Únic. Fer una aportació de mil euros (1.000 €) a la campanya per ajudar a la
reconstrucció d’Haití després del pas de l’huracà Matthew per la zona del Carib,
promoguda pel Fons Català de Cooperació Internacional al Desenvolupament.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
DURANT EL CURS 2016-2017.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès d’exposició pública de les
bases per a la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca, per a
les escoles municipals de música durant el curs 2016-2017 i obertura del termini
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de presentació de sol·licituds, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 190,
de data 5 d’octubre de 2016.
Atès que, com en anys anteriors, l’ajuntament està interessat en incloure al
municipi en el susdit programa d’ajuts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès una subvenció, en grau
màxim, per a l’escola municipal de música durant el curs 2016-2017.
Segon.- Acceptar les Bases de la convocatòria i assumir tots els compromisos
necessaris per al desenvolupament de la susdita activitat, especialment
els referits a l’acceptació d’aportar la part econòmica que li pertoqui per
la mateixa, així com, la contractació del professorat.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes que
disposa la convocatòria.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent dos quarts de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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