AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
GENER DE 2017

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia dotze de
gener 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:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, proposa incorporar a l’ordre del dia per raó de
la seva urgència els assumptes següents:
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL SALA
CATLLAR ATLÈTIC.
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU EL
CATLLAR.
Exposats el motius que justifiquen la urgència i debatuts els mateixos, per
unanimitat s’acorda estimar-la e incloure els dos assumptes en l’ordre del dia.
Acte seguit 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 30 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 30 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:
Per part de la diputació de Tarragona s’ha comunicat que el proper dia 16 de
gener s’iniciarà el termini per sol·licitar les subvencions següents:
-

Control higienicosanitari de piscines d’ús públic.
Activitats d’hàbits saludables i exercici físic.
Elaboració de plans d’emergència DUPROCIM

Per part del Consell Comarcal se’ns comunica que està prevista la realització,
dins del projecte TASTA, de les sessions de treball directe en el nostre municipi a
l’escola a partir del 16 de gener de 2017 fins el 26 de maig de 2017, cada dilluns
i dimecres en horari de tarda en finalitzar l’escola entre les 16 hores i les 17.45
hores.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DE
TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A
L’EXERCICI 2017 DELS QUE TENIM DELEGATS A LA DIPUTACIÓ DE
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TARRAGONA LA GESTIÓ DEL COBRAMENT DINTRE DEL TERMINI
DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Per tal que els contribuents d’aquest municipi puguin fer efectives les seves
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2017
cal procedir a determinar els diversos períodes de pagament de cadascun dels
tributs, mitjançant l’aprovació del corresponent calendari fiscal.
Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2017 següent:

CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE
COBRAMENT

550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 – IBI RUSTICA
503 - IBI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA
800 – SUBMINIST. D’AIGUA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
01/01/2017-28/02/2017
01/03/2017-30/04/2017
01/05/2017-30/06/2017
01/07/2017-31/08/2017
01/09/2017-31/10/2017
01/11/2017-31/12/2017

31/03/2017-31/05/2017
31/03/2017-31/05/2017
28/04/2017-30/06/2017
31/05/2017-31/07/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
28/07/2017-29/09/2017
28/07/2017-29/09/2017
31/08/2017-31/10/2017
31/03/2017-31/05/2017
31/05/2017-31/07/2017
28/07/2017-29/09/2017
29/09/2017-30/11/2017
30/11/2017-31/01/2018
29/01/2018-29/03/2018

Segon.

Notificar aquest acord i el calendari aprovat al servei de recaptació
BASE gestió d’ingressos locals.”

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.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JAVIER CABELLO
ORTIZ, PER A LA PRÀCTICA DE JUDO, EN EL MARC DE LES BASES
DE
SUBVENCIONS
A
PARTICULARS,
INSTITUCIONS
I
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I
PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 2 de gener de 2017 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la
urbanització Esplai Tarragoní, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i
promoció d’activitats esportives per a la pràctica de judo que exerceix el seu fill
Javier Cabello Ortiz, de 18 anys i categoria de menys de 73 kilograms, segons
les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de
2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses de la temporada que importa la quantitat de 2.735 €.
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del
seu fill, Javier Cabello Ortiz una subvenció per import de 273,50 €
(dos-cents setanta-tres euros amb cinquanta cèntims) en virtut de
l'establert a la base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per
a la pràctica del judo, temporada 2015/2016 i de la dotació
pressupostària de l’ajuntament respecte als ajuts.

Segon.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de
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les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva
objecte de subvenció.
Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la 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.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓ PER DINAMITZAR EL TURISME AL CASTELL DEL
CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El nostre municipi disposa d’un castell del segle XI que forma part d’un conjunt
de fortificacions al curs baix de riu Gaià, moment en que el riu és frontera entre
els comptats catalans i la Al-Àndalus, i que és l’únic visitable de tots el que
conformen aquest conjunt i per tant s’ha erigit com a Centre d’Interpretació dels
Castells del Baix Gaià.
Durant aquests darrers anys l’ajuntament ha fet un especial esforç per tal de
donar a conèixer l’existència d’aquesta construcció històrica.
Actualment es creu necessari millorar l’oferta turística del municipi, i
conjuntament amb la promoció del Castell del Catllar efectuar la promoció dels
establiments de restauració del poble, creant un pac que permeti la visita guiada
al Castell i el gaudi d’un àpat en un dels restaurants del poble que s’adhereixin
a la campanya.
Amb l’objectiu de formalitzar i establir les condicions de la relació entre
l’Ajuntament i els establiments del sector de la restauració del poble s’ha
consensuat un conveni on es recullen les esmentades condicions, el qual un
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cop aprovat per l’ajuntament serà signat amb cadascun dels establiments
interessats en la promoció.
El text del conveni consta en l’expedient i es dóna per reproduït.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni a signar entre el sector de la restauració del
Catllar i l’Ajuntament del Catllar per a la promoció de dit sector i el
Castell del Catllar.

Segon.

Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord, en
particular cadascun dels convenis a signar amb els establiments de
restauració que s’adhereixin a la campanya.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats, emplaçant-los per la
signatura d’aquest conveni, 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 CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL
SALA CATLLAR ATLÈTIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. Jordi Serrano Suñé, en representació del Club Futbol Sala Catllar Atlètic,
sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les despeses que
genera la temporada regular de competició.

1.2.2.2 2017.001(7)

6

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per qual es tracta de
fomentar l’esport entre els nens i joves del nostre poble, i de l’altre, l’existència
de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Atorgar una subvenció al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic, per un
import de quatre mil euros (4.000,00€) per tal de fer front a les
despeses que genera la temporada regular de competició 2016-2017.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
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.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ
ESPORTIU EL CATLLAR.

D’UNA

SUBVENCIÓ

AL

CLUB

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. Xavier Roch Adserà, en representació del Club Esportiu El Catllar,
sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les despeses que
genera la temporada regular de competició.
Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per qual es tracta de
de fomentar l’esport entre els nens i joves del nostre poble, i de l’altre,
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar una subvenció al Club Esportiu El Catllar, per un import de
vint-i-cinc mil euros (25.000,00€) per tal de fer front a les despeses
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que genera la temporada regular de competició 2016-2017, i 20172018, amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
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.
8.

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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