AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia dos
de febrer de dos mil disset, 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 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:
El vigilant municipal Tip 002 ha estat novament pare, motiu pel qual se’l felicita.
Així mateix i de conformitat amb la nova normativa reguladora que ha entrat en
vigor el passat dia 1 de gener del corrent, gaudirà d’un permís de paternitat
d’una durada de quatre setmanes que materialitzarà, a petició pròpia, a partir
del proper dia 4 de febrer. A aquests efectes i per tal d’evitar un buit en un dels
torns del servei dels vigilants municipals fins a la resolució de la borsa de treball
en tràmit, i atesa l’equivalència de moltes funcions entre l’agutzil i els vigilants i
l’encaix en el grup de classificació professional, es nomenarà amb caràcter
provisional i en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del
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seu actual lloc de treball a l’agutzil com a vigilant, mantenint-se el servei en els
termes previstos.
S’ha sol·licitat, a petició de la Junta de Compensació de Manous II un
pressupost per a l’arranjament a la urbanització des de la benzinera i fins a les
primeres edificacions del sector per gaudir d’una mobilitat adequada i garantir
una possible evacuació segura dels residents. Si el pressupost mereix informe
favorable de l’arquitecte de l’ajuntament es procedirà a la seva adjudicació.
Com ja es va anunciar en una sessió anterior de la Junta es disposa d’un
pressupost per a la poda a brocada d’una quants exemplars dels plataners de
l’Avinguda de Catalunya, en concret en el tram previst entre els números 2 i 8.
Es realitzaran els treballs com a prova pilot per evitar caiguda de fulles durant
la resta de l’any, sobretot a l’estiu i primers dies de tardor i reduir els problemes
d’al·lèrgies que causa aquesta espècie. S’adjudicaran els treballs en molt breu
termini i es preveu s’executin poc després, i en tot cas, abans que els arbres
brotin després de la parada hivernal
Després de la reunió de 24 de gener mantinguda amb tècnics de l’ACA i la
Direcció d’Obra de l’EDAR de Mas Enric per a la posada en funcionament de
l‘equipament hem informat a la Junta de Compensació de Pins Manous III de la
imminent posada en servei i del procés de connexió que coordinarà i executarà
l’ajuntament.
El passat 30 de gener de 2017 es va constituir, a convocatòria del director del
Centre Penitenciari de Mas d’Enric, la Taula de Participació Social de segon
nivell del Centre. Al proper Ple de l’ajuntament s’inclourà la proposta de
nomenament del representant municipal a aquest òrgan de participació.
Finalment informar que hem rebut una subvenció en espècie del Consell
Comarcal consistent en el lliurament d’un escàner i un ordinador per a la
implantació de l’administració electrònica al municipi i la compulsa digital de
documents d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els assistents es donen per assabentats.
2.

PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE LES LÍNIES GENERALS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2017.

2
1.2.2.2 2017.004(65)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

En sessió de la Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2016 s’encarregà al
regidor d’Hisenda, conjuntament amb el Secretari-Interventor, l’elaboració d’una
proposta de pressupost municipal per a l’exercici de 2017, la qual, un cop valorada
caldria sotmetre a la consideració del Ple.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als membres de la Junta de govern
local de les línies generals del projecte del pressupost municipal per al 2017
elaborat amb el Secretari Interventor
Es procedeix a l’anàlisi de les dades econòmiques i comptables facilitades per
la secretaria intervenció als efectes d’establir les despeses corrents i demés
estats a què fa referència el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Finalment, es qüestionen certs aspectes relatius al capítol I de despeses i que
caldrà tenir en compte als efectes d’ajustar les xifres i presentar la proposta
definitiva, emplaçant-se novament els reunits per sotmetre aquests darrers
ajustos al coneixement de la Junta de Govern prèvia tramitació davant del Ple
de l’ajuntament.
3.

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 accidental, estenc la
present acta.
L’Alcalde

El Secretari Acctal
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