AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE
GENER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
divuit de gener de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina 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 11 DE GENER
DE 2018.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de gener de 2018, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- L’AFA de l’Institut Escola l’Agulla ha comunicat que la gestió del menjador
escolar ha estat cedida a l’empresa En Xarxa.
- La Direcció General de Protecció Social ha comunicat a quest ajuntament que,
per acord del Consejo de Ministros de 15 de desembre de 2017 es deixa sense
efecte els acords de Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 d’abril de 2017
i d’11de juliol de 2017 i per tant resta sense efecte el Conveni signat entre
l’ajuntament i la Direcció General de Protecció social en matèria de Seguretat
Social.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PEL CONSELL
COMARCAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER A
L’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT
MUNICIPAL DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS, ANUALITAT 2017.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Tarragonès
de 5 d’octubre de 2017 es van aprovar les bases de la concessió d’ajuts
destinats als ens locals per l’arranjament i millora de camins rurals de titularitat
municipal de la comarca del tarragonès, per a l’anualitat 2017, les quals han
estat publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 209 de 30 d’octubre.
Aquest Consistori té interès en l’arranjament del camí del Mas de Cargol i
disposa d’una memòria valorada, redactada per l’arquitecte Jonathan López
titulada “Memòria Valorada de l’Arranjament i Millora d’un tram del Camí del
Mas de Cargol”.
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Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda pel Consell
Comarcal del Tarragonès per al finançament de despeses per a la
millora de camins rurals de titularitat municipal.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes del que
disposen les bases de la convocatòria.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI D’OBERTURA DEL
CASTELL PER L’ANY 2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Fruit de les reunions entre el president de la Fundació del Castell i l’alcalde de
l’ajuntament, s’ha preparat una proposta d’horari d’obertura del castell del
Catllar durant l’any 2018, fixant els festius oberts i tancats, les visites nocturnes,
i la temporada d’estiu i d’hivern, tal i com consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.

3
1.2.2.2 2018.002(26)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Es considera escaient aprovar el calendari d’obertura del castell per a l’any 2018,
per a una millor organització.
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 decret de
l’alcaldia 2014/393, de 27 d’agost.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar el calendari d’obertura del castell per a l’any 2018, d’acord
amb la descripció que consta a la part expositiva d’aquesta resolució
i amb el calendari que consta a l’expedient i és dóna per reproduït.

Segon.

Notificar aquesta resolució a les parts interessades en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’ANY
2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per tal que els contribuents d’aquest municipi puguin fer efectives les seves
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2018
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 2018 següent:
CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE COBRAMENT
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550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 – IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

27/07/2018-28/09/2018
29/03/2018-31/05/2018
27/04/2018-29/06/2018
31/05/2018-31/07/2018
29/06/2018-31/08/2018
29/06/2018-31/08/2018
29/06/2018-31/08/2018
29/06/2018-31/08/2018
27/07/2018-28/09/2018
27/07/2018-28/09/2018
31/08/2018-31/10/2018

Segon.

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

Tercer.

Publicar al BOPT el calendari fiscal.”

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

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DELS LLIBRES DE
TEXT PEL CURS 2017-2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
“D’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d’infantil i primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
Constatat que l’ajuntament vol continuar fomentant aquesta praxis pel curs 20172018, pels alumnes que cursen educació infantil, primària i secundària a l’InstitutEscola l’Agulla i estan empadronats al municipi, juntament amb una sèrie de
requisits més que contemplen les bases reguladores.
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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 vigent en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Obrir la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases per a
l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als
alumnes d’educació infantil, primària i secundària de l’Institut-Escola
L’Agulla del Catllar pel curs 2017-2018.

Segon.

Procedir a la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’edictes de
l’ajuntament.

Tercer.

Notificar aquest acord a la direcció del centre per a la seva deguda
difusió 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES.

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 33 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017 (3) per un import de
59.877,55 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 33 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017
(3) i que ascendeix l’import total de 59.877,55 €.

Segon.

Notificar aquest acord 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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8. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan passen vuit minuts 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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