AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-quatre de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan
Díaz 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 17 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 17 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 Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
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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:
“1.- S’ha presentat, davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya un
contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya, per la denegació,
per silenci administratiu, del requeriment previ interposat en datat 22 d'agost de
2016 per I ‘ajuntament contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme del Camp de
Tarragona, adoptat en data 7 de juny de 2016, de denegació de l'aprovació
definitiva de la Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
número 5 respecte de l'àmbit del sector 24 (Parc de Llevant) i del camp de golf,
del Catllar.
2.- S’ha presentat davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya la
contesta a la demanda presentada per PROMYSA BRICK SL contra l’acord del
Ple de l’Ajuntament pel que es va denegar l’aprovació definitiva del pal parcial
núm. 5 sector 19.
3.- Ja s’han incorporat els dos treballador contractats dins del Programa de
garantia juvenil de la Generalitat de Catalunya, la Dúnia Robledillo, tècnica de
turisme va començar el passat dilluns i el Xavier Esteve, arquitecte tècnic ha
començat avui mateix.
4.- S’ha encarregat a l’arquitecte Jonathan López la redacció del projecte per
l’adequació del local Sala 33 per tal d’ubicar-hi dos despatxos pel servei
d’assistència social.
5.- S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per tal de portar a
terme la museïtzació de l’ermita de Sant Ramon, per tal d’implantar-hi el Centre
d’Interpretació del riu Gaià, d’acord amb el projecte “Exposició-senyalèctica
centre d’interpretació del riu Gaià”
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L’actuació té per objectiu el condicionament de l’antiga ermita de Sant Ramon i
del seu entorn i que aquest equipament complementi l’oferta lúdic-cultural i
turística de la vila i de la zona del Baix Gaià”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE RECONÈIXER L’ÚS DEL LOCAL SITUAT AL CARRER
VALLESPIR NÚM. 2 (PINS MAMOUS III) PER PART DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL SECTOR.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Junta de Compensació de la Urbanització Pins Manous III ha comunicat a
aquest ajuntament la seva voluntat de crear un lloc d’oci per a les persones que
resideixen en l’esmentada urbanització, amb la finalitat que, el residents que ho
desitgin hi pugin gaudir del seu temps lliure.
Amb aquesta finalitat han condicionat el local existent al carrer Vallespir núm. 2
amb sis taules i les corresponents cadires, així com dues màquines
expenedores, una de begudes fredes i una altre de calentes.
En l’escrit tramés posen de manifest la seva intenció d’organitzar dinars de
germanor en dies rellevants, així com el compromís de finalitzar les activitats
no més tard de les 9 del vespre, excepte els dies de la festa major del mes de
juliol.
El tècnic municipal ha emès informe en el que posa de manifests no haver-hi
inconvenient en desenvolupar l’activitat proposada, efectuant proposta de
condicions que seran recollides en la part resolutiva d’aquest acord.
A la vista de l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
acord:
Primer.- Assabentar-se de l’ús, per part de la Junta de Compensació del sector
Pins Manous III, del local situat al carrer Vallespir núm. 2 per tal
d’organitzar-hi activitats d’oci pels membres de l’esmentada junta de
compensació.
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Segon.- Indicar a la Junta de Compensació, que al marge de les condicions
exposades en el seu escrit, caldrà que tinguin en consideració les
següents:
- Caldrà que disposin d’una pòlissa de responsabilitat civil.
- Respectar l’aforament màxim del local que és de 45 persones.
- Respectar el límits de soroll permesos a la zona i que són els
següents:
De 7 a 21 hores 55dB
De 21 a 23 hores 55 dB
De 23 a 7 hores 45 dB
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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 la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
INSTAL·LACIO D’UN SUBMINISTRE DE BAIXA TENSIÓ AL LOCAL
SITUAT AL CARRER VALLESPIR NÚM. 2 (PINS MANOUS III).

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Actualment l’ajuntament s’ha fet càrrec de la gestió del servei de
subministrament d’aigua domiciliaria del sector de Pins Manous III per tal de
garantir una millor prestació del servei.
Com que l’ajuntament té convinguda la prestació del servei amb l’empresa
EMATSA al seu risc i ventura, això comporta que ha de fer-se càrrec de les
despeses de funcionament i en concret, per la gestió d’aquest sector del
consum elèctric del bombeig de l’aigua.
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A l’escomesa elèctrica de les instal·lacions del servei d’aigua hi ha connectat
també el subministrament del local social i del pati de la parcel·la on hi ha el
pou i el dipòsits, per la qual cosa en fa necessari efectuar una nova escomesa
que els doni subministrament de manera independent al servei d’aigües.
Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha redactat una memòria
valorada per recull els treballs necessaris per tal de tenir un subministrament
elèctric de baixa tensió pel local existent al carrer Vallespir núm. 2, independent
del de subministrament d’aigua domiciliària.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la memòria valorada redactada per l’enginyer Anton Maria
Anglès Cunillera per efectuar un subministrament elèctric al local del
carrer Vallespir núm. 2, per import de 2.569,59 euros IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà aprovada
definitivament la memòria valorada aprovada provisionalment i acte
seguit publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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 la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE DONES DEL CATLLAR.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vista la instancia presentada per la Sra. Rosó Miquel Puig, en nom i
representació de l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una 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
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 1.500 euros a l’Agrupació de
Dones 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 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 la proposta és aprovada per unanimitat.

6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I, passant set minuts de les 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
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