AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
DESEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia nou de
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz 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
Teresa M Canela i Armengol
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa retirar els punts 3 i 4 de l’ordre del dia
per tractar-los en una Junta de Govern posterior. En concret es retiren:
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
D’URBANITZACIÓ SAU 20, MAS DEL POU.

4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
REPARCEL·LACIÓ SAU 20, MAS DEL POU.

DEL

PROJECTE

PROJECTE

DE

Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE
DESEMBRE DE 2016.
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de desembre 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 Díaz 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 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:
“S’ha rebut notificació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la tramitació i
l’aprovació de les sol·licituds per a les administracions públiques que facin
treballs parcials de col·laboració social amb treballadors perceptors de
prestacions d’atur. En concret disposarem d’una persona pel projecte “Ús social
d’edificis públics: bidell” del 5 de desembre de 2016 al 30 d’abril de 2017.
Els assistents es donen per assabentats.
5.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A CARITAS
PARROQUIAL DEL CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vista la instancia presentada pel president de Caritas Parroquial, Sr. Joan
Brulles, en nom i representació de Caritas Parroquial del Catllar, en la que
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de
funcionament de l’esmentada entitat.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
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2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a Caritas Parroquial
del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA DE RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA
POTABLE DE LA URBANITZACIÓ MAS D’ENRIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant escrit signat per la Sr. Jordi Olmo Martos, actuant en la seva condició de
President de la Junta de Compensació de la Urbanització Mas d’Enric, en nom
d’aquesta entitat, manifesta la seva voluntat de cedir a l’Ajuntament del Catllar, el
servei i instal·lacions d’abastament d’aigua potable, de l’esmentada urbanització.
És d’interès de l’ajuntament el fet d’anar unificant la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable sota la figura d’un servei municipal que acabi
integrant la totalitat dels sectors de sòl urbà d’aquest municipi.
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És per això i en ares a poder formalitzar la cessió proposada per la Junta de
Compensació de la Urbanització Mas d’Enric, que proposo que la Junta de Govern
Local, adopti els següents acords:
Primer.-

Assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua potable de la urbanització
Mas d’Enric, en el benentès que la tarifa a aplicar serà la resultant de
l’adequació de tarifes prevista en el document d’adhesió de l’ajuntament
amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA).

Segon.-

Facultar, al Sr. Alcalde o regidor en que delegui, tan àmpliament com en
dret sigui necessari, per la subscripció de quants documents siguin
necessaris per la formalització d’aquest acord.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent tres quarts de 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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