AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE
NOVEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
deu de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull,
alcalde-president, 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
Teresa M Canela i Armengol
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE
NOVEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de novembre de 2016, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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 Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap

1.2.2.2 2016.026(640)

1

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

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

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“1.- La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, en sessió
celebrada el dia 21 d’octubre de 2016 va acordar concedir a la Fundació
l’Onada una subvenció pel projecte “Creació d’itinerari saludable i accions per
evitar el risc d’inundacions per alteracions climatològiques en el tram del riu
Gaià comprès entre El Catllar i la Riera de Gaià”, amb una subvenció de
40.000,00 euros.
2.- L’Institut Escola L’Agulla ha sol·licitat l’ús de la sala d’actes del Centre
Cultural el dimarts dia 22 de novembre de dos quarts de nou del matí a dotze
del migdia, per tal de realitzar un festival musical per als alumnes de Primària i
Secundària de celebració de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la
música.”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA GENERALITAT PER AL
TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS
DE POBLACIÓ AFECTAT PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vista l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC número 7232, de 24
d’octubre de 2016) i la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual
es convoquen per al 2017 els ajuts (DOGC número 7238, de 2 de novembre de
2016).

1.2.2.2 2016.026(640)

2

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi
redactada per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda, elaborada d’acord amb les determinacions i els paràmetres
establerts per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals, el Decret 123/2005, de 14 de
juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, de desplegament de
l’anterior, i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, regula els municipis i períodes d’alt risc d’incendi
així com la realització de treballs que generin risc d’incendi forestal i tenint en
compte l’experiència municipal en aquestes tasques, doncs des de fa més de
20 anys es realitzen treballs tendents a garantir la seguretat de les persones i
prevenir els incendis forestals al municipi.
Vist el Decret 31/2015, de 3 de març, sobre la declaració de la implantació
d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya i les mesures de
compensació als ajuntaments en el terme municipal dels quals s'implanten.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada
per l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22
d’abril, per a l’any 2017 (DOGC número 7232, de 24 d’octubre de
2016).

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 el seu 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat.”

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 Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER
A PROJECTES I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 23 de desembre
de 2015, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria del Procediment per a
la concessió de subvencions als Ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones
de les comarques del camp de Tarragona i de les terres de l'Ebre per a projectes
i activitats culturals i d'interès Ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, les
quals han estat publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 41, d’1 de març de 2016.
L’Ajuntament té previst portar a terme l’actuació anomenada museïtzació de
l’ermita de Sant Ramon, per tal d’implantar-hi el Centre d’interpretació del riu Gaià,
la qual, d’acord amb les bases de la convocatòria, pot ser objecte de subvenció
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
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a projectes i activitats culturals i d'interès Ciutadà, de caràcter singular,
extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació de Tarragona.
Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base sisena de 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 Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, mancant cinc minuts per un quart de les sis 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
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