
 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d’aquest ajuntament, 

 
CERTIFICO: 

 
Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 13 de gener, 

va adoptar els següents acords: 

 
1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 15 de desembre de 2010. 

 

2. Acceptació de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de 

subvencions de 2010 de l’Institut Català d’Energia per a l’adquisició i 

instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent i 

de façanes d’edificis.    

 

3. Acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del 

Tarragonès en concepte d’ensenyaments d’arts plàstiques als centres 

d’ensenyament primari i secundari obligatori pel curs 2010-2011. 

 

4. Acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del 

Tarragonès en concepte d’escoles municipals de música durant el curs 

2010-2011. 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d’ordre i 

amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

 

El Catllar, 14 de gener de 2011 

 

Vist i Plau 

L’alcalde 



 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d’aquest ajuntament, 

 
CERTIFICO: 

 
Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 3 de febrer, 

va adoptar els següents acords: 

 
1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 13 de gener de 2011. 

 

2. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona per 

actuacions de grups o persones inscrites a l’e-catàleg per a 

programacions culturals per les actuacions de diversos grups i entitats.    

 

3. Torn obert de paraules. 

 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d’ordre i 

amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

 

El Catllar, 4 de febrer de 2011 

 

Vist i Plau 

L’alcalde 



• ~ Ajuntament del Catllar 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d'aquest ajuntament, 

CERTIFICO: 

Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 24 de 
febrer, va adoptar els següents acords: 

l. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària 
de data 3 de febrer de 2011. 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 
de la Diputació de Tarragona per a programes i activitats de foment 
cultural. 

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 
de la Diputació de Tarragona per a la realització d'inversions en 
equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets 
singulars o patrimonials i de valor cultural. 

4. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 
de la Diputació de Tarragona per a la protecció de la salut pública. 

5. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 
de la Diputació de Tarragona per a la promoció de la salut pública. 

6. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 
de la Diputació de Tarragona per a la gestió sostenible de recursos en 
matèria d'energia i aigua. 

7. Aprovació de la concurrència a la convocatòria d'ajuts del Consell 
Comarcal per a l'arranjament i millora dels camins municipals. 

8. Aprovació de la primera i única certificació d'obra dels treballs de 
"nou ramal de clavegueram al Camí de la Font i nova pavimentació 
del camí· fins al riu" que presenta l'adjudicatària Pavimentos y Obras 
ABC, SL. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.org 
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9. Aprovació de la primera i única acta de preus contradictoris de l'obra 
"nou ramal de clavegueram al Camí de la Font i nova pavimentació 
del camí fins al riu" que presenta l'adjudicatària Pavimentos y Obras 
ABC, SL. 

l O. Tom obert de paraules. 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d'ordre i 
amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

El Catllar, 25 de febrer de 2011 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.org 



 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d’aquest ajuntament, 

 
CERTIFICO: 

 
Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 17 de març, 

va adoptar els següents acords: 

 
1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 24 de febrer de 2011. 

 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions de la 

de la Diputació de Tarragona per al foment i difusió de publicacions 

locals i comarcals i/o d’interès per a les comarques del Camp de 

Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

 

3. Torn obert de paraules. 

 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d’ordre i 

amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

 

El Catllar, 21 de març de 2011 

 

Vist i Plau 

L’alcalde 



 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d’aquest ajuntament, 

 
CERTIFICO: 

 
Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 28 d’abril, 

va adoptar els següents acords: 

 
1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 17 de març de 2011. 

 

2. Aprovació dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de 

Compensació de la urbanització Mas de Gerembí. 

 

3. Aprovació dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de 

Compensació de la urbanització Cocons-Mas Pastoret. 

 

4. Torn obert de paraules. 

 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d’ordre i 

amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

 

El Catllar, 29 d’abril de 2011 

 

Vist i Plau 

L’alcalde 



 

Catalina Eva Alemany i Covas, secretària d’aquest ajuntament, 

 
CERTIFICO: 

 
Que la Junta de govern local, a la sessió extraordinària del proppassat 8 de 

juny, va adoptar els següents acords: 

 
1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

de data 28 d’abril de 2011. 

 

I, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present, d’ordre i 

amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 

 

El Catllar, 8 de juny de 2011 

 

Vist i Plau 

L’alcalde  



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOVER N
DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2011.

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia catorze de 
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
El Ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària d’organització, celebrada 
data 30 de juny de 2011 va acordar el següent:
 
“En data 11 de juny de 2011 es va constituir la corporació municipal sorgida 
de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig. Cal, doncs, establir 
l’estructura de la nova corporació així com els s
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Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

El Ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària d’organització, celebrada 
data 30 de juny de 2011 va acordar el següent: 

“En data 11 de juny de 2011 es va constituir la corporació municipal sorgida 
de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig. Cal, doncs, establir 
l’estructura de la nova corporació així com els seus òrgans de govern. 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOVER N  LOCAL 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia catorze de 
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

El Ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària d’organització, celebrada en 

“En data 11 de juny de 2011 es va constituir la corporació municipal sorgida 
de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig. Cal, doncs, establir 

eus òrgans de govern.  
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En virtut de la potestat d’autoorganització establerta en l’article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i amb la 
finalitat de fer més àgil i eficient la gestió dels assumptes municipals es 
considera necessari constituir la junta de govern local i dotar aquest òrgan de 
contingut competencial.
 
L’article 20.1.c de la citada LRBRL disposa que la junta de govern local és un 
òrgan col·legiat de caràcter facultatiu en els municipis amb població de
inferior a 5.000 habitants, podent ésser constituïda si així ho acorda el ple de 
l’ajuntament, la funció principal de la qual és assistir a l’alcalde en les seves 
atribucions. 
 
Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la citada Llei 7/198
57 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
Vist, així mateix, allò que preveuen els articles 43 i 51 del Reia
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals pels quals 
s’estableix el règim de delegació de les facultats de l’alcalde i del ple en la 
junta de govern local. 
 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
 
Primer. Crear la junta de govern municipal, la composició de la qual vindrà 

determinada per decret de l’alcaldia.
 
Segon. Sens perjudici de les competències que l’alcaldia pugui delegar

ple de l’ajuntament dele
atribucions: 

 
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
la corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j 
LRBRL) 
 
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. (
LRBRL) 
 
c) Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 
per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
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contingut competencial. 

L’article 20.1.c de la citada LRBRL disposa que la junta de govern local és un 
òrgan col·legiat de caràcter facultatiu en els municipis amb població de
inferior a 5.000 habitants, podent ésser constituïda si així ho acorda el ple de 
l’ajuntament, la funció principal de la qual és assistir a l’alcalde en les seves 

Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la citada Llei 7/198
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ència, el ple de l’ajuntament acorda: 

Crear la junta de govern municipal, la composició de la qual vindrà 
determinada per decret de l’alcaldia. 

Sens perjudici de les competències que l’alcaldia pugui delegar
ple de l’ajuntament delega en la junta de govern les següents 

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
la corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. (

c) Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 
per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de 

En virtut de la potestat d’autoorganització establerta en l’article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i amb la 
finalitat de fer més àgil i eficient la gestió dels assumptes municipals es 
considera necessari constituir la junta de govern local i dotar aquest òrgan de 

L’article 20.1.c de la citada LRBRL disposa que la junta de govern local és un 
òrgan col·legiat de caràcter facultatiu en els municipis amb població de dret 
inferior a 5.000 habitants, podent ésser constituïda si així ho acorda el ple de 
l’ajuntament, la funció principal de la qual és assistir a l’alcalde en les seves 

Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la citada Llei 7/1985, 54 i 
57 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 22 i següents del Reglament 

Vist, així mateix, allò que preveuen els articles 43 i 51 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals pels quals 
s’estableix el règim de delegació de les facultats de l’alcalde i del ple en la 

Crear la junta de govern municipal, la composició de la qual vindrà 

Sens perjudici de les competències que l’alcaldia pugui delegar-li, el 
ga en la junta de govern les següents 

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
la corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. (22.2.k 

c) Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 
per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
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conformitat amb el Reial decret legislat
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. (art. 22.2.m LRBRL)
 
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, 
en qualsevol cas, els 6.000.000 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superio
anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 
superior a la quantia assenyalada e
 
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. (art. 22.2.ñ LRBRL)
 
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui 
superior a 3.000.000 
supòsits següents:
 
- Quan es tracti de béns immobles  o de béns mobles que estiguin 
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el 
pressupost. 
 
- Quan estiguin  previstos en el pressupost  i superin els mateixos 
percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns. (LCSP).

  
Tercer. Fixar la periodicitat de les sessio

amb caràcter quinzenal, celebrant
l’alcalde per al seu endarreriment o avançament, o si és el cas, la no 
celebració, quan concorrin causes que ho aconsellin. En el supòsit 
de coincidència a
traslladarà al següent dijous hàbil.”

 
Per altra banda, mitjançant decret de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de 
juliol, es resolgué el següent:
 
“Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011, l’ajunta
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el 
mateix alcalde. 
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conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. (art. 22.2.m LRBRL)

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, 
en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i els 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superio
anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 
superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. (LCSP)

e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. (art. 22.2.ñ LRBRL)

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui 
superior a 3.000.000 €, així com les alienacions patrimonials en els 
supòsits següents: 

Quan es tracti de béns immobles  o de béns mobles que estiguin 
de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el 

 

Quan estiguin  previstos en el pressupost  i superin els mateixos 
percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns. (LCSP).

Fixar la periodicitat de les sessions de la junta de govern municipal 
amb caràcter quinzenal, celebrant-se en dijous alterns, facultant 
l’alcalde per al seu endarreriment o avançament, o si és el cas, la no 
celebració, quan concorrin causes que ho aconsellin. En el supòsit 
de coincidència amb alguna sessió del ple, la junta de govern es 
traslladarà al següent dijous hàbil.” 

Per altra banda, mitjançant decret de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de 
juliol, es resolgué el següent: 

“Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011, l’ajunta
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el 

iu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. (art. 22.2.m LRBRL) 

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, 

€, així com els contractes i els 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 

n aquesta lletra. (LCSP) 

e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. (art. 22.2.ñ LRBRL) 

valor superi el 10 per 100 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui 

€, així com les alienacions patrimonials en els 

Quan es tracti de béns immobles  o de béns mobles que estiguin 
de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el 

Quan estiguin  previstos en el pressupost  i superin els mateixos 
percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns. (LCSP). 

ns de la junta de govern municipal 
se en dijous alterns, facultant 

l’alcalde per al seu endarreriment o avançament, o si és el cas, la no 
celebració, quan concorrin causes que ho aconsellin. En el supòsit 

mb alguna sessió del ple, la junta de govern es 

Per altra banda, mitjançant decret de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de 

“Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011, l’ajuntament va crear la 
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el 
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L’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora d
local, determina quines de les competències atribuïdes a l’alcaldia son 
susceptibles de ser delegades en la Junta de Govern.
 
L’article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, 
locals, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden nomenar els 
membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències 
que es considerin necessàries.
 
En conseqüència, Resolc:
 
Primer.-  Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents 

Regidors: 
 
 - Sr. Antonio López i López, primer tinent d’alcalde.
 - Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde.
  
Segon.- Delegar en la Junta de Govern les següents competències:
 

a) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no si
periòdiques. (21.1.g LRBRL)
 
b) Les aprovacions dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament 
atribuïdes al plenari, així com la dels instruments de gestió 
urbanística i la dels projectes d’urbanit
 
c) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què 
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no 
comportin separació del servei dels funcionaris
personal laboral). (21.1 n LRBRL)
 
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter 
plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 
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L’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, determina quines de les competències atribuïdes a l’alcaldia son 
susceptibles de ser delegades en la Junta de Govern. 

L’article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden nomenar els 
membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències 
que es considerin necessàries. 

En conseqüència, Resolc: 

Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents 

Sr. Antonio López i López, primer tinent d’alcalde.
Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde.

Delegar en la Junta de Govern les següents competències:

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no si
periòdiques. (21.1.g LRBRL) 

b) Les aprovacions dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament 
atribuïdes al plenari, així com la dels instruments de gestió 
urbanística i la dels projectes d’urbanització. 

c) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què 
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no 
comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del 
personal laboral). (21.1 n LRBRL) 

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter 

ianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 

e les bases de règim 
local, determina quines de les competències atribuïdes a l’alcaldia son 

L’article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
funcionament i règim jurídic dels ens 

locals, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden nomenar els 
membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències 

Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents 

Sr. Antonio López i López, primer tinent d’alcalde. 
Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde. 

Delegar en la Junta de Govern les següents competències: 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni 

b) Les aprovacions dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament 
atribuïdes al plenari, així com la dels instruments de gestió 

c) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què 
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no 

i acomiadament del 

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter 

ianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 
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ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. (TRLC
 
e) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos 
al pressupost.
 
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 
quantia indicats en els següents supòsits:
 
La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valo
l’alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost.

 
Tercer.- L’Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels 

assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la 
Junta de Govern, en els termes prev
30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la Llei 
4/1999, de 13 de gener i dins l’àmbit de les seves competències.

 
Quart.- Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma.
 
Cinquè.- Publicar aquest

Tarragona. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”
 
Vist que segons l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals dins dels deu dies següents a la designació dels membres que 
integren la Junta de Gover
mateixa. 
 
Vist que l’article 114 de l’ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que l’òrgan 
delegat ha d’acceptar la delegació d’atribucions que li hagin fet, aquiescència 
que s’entendrà realitzada tàcitam
notificació de l’acord sense emetre manifestació escrita en contra.
 
En conseqüència, s’acorda declarar legalment constituïda la Junta de Govern 
Local i acceptades totes les competències que li han estat delegades, 
del ple com les de l’alcaldia.
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ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. (TRLC

e) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos 
al pressupost. 

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així 
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 
quantia indicats en els següents supòsits: 

La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valo
l’alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost.

L’Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels 
assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la 
Junta de Govern, en els termes previstos en l’article 14 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la Llei 
4/1999, de 13 de gener i dins l’àmbit de les seves competències.

Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma.

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de 

Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”

Vist que segons l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals dins dels deu dies següents a la designació dels membres que 
integren la Junta de Govern Local es celebrarà la sessió constitutiva de la 

Vist que l’article 114 de l’ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que l’òrgan 
delegat ha d’acceptar la delegació d’atribucions que li hagin fet, aquiescència 
que s’entendrà realitzada tàcitament pel transcurs de tres dies des de la 
notificació de l’acord sense emetre manifestació escrita en contra.

En conseqüència, s’acorda declarar legalment constituïda la Junta de Govern 
Local i acceptades totes les competències que li han estat delegades, 
del ple com les de l’alcaldia. 

ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. (TRLCSP) 

e) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos 

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% 
ni els tres milions d’euros, així 

com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 

La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic 
l’alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost. 

L’Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels 
assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la 

istos en l’article 14 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la Llei 
4/1999, de 13 de gener i dins l’àmbit de les seves competències. 

Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma. 

Decret al Butlletí Oficial de la Província de 

Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.” 

Vist que segons l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals dins dels deu dies següents a la designació dels membres que 

n Local es celebrarà la sessió constitutiva de la 

Vist que l’article 114 de l’ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que l’òrgan 
delegat ha d’acceptar la delegació d’atribucions que li hagin fet, aquiescència 

ent pel transcurs de tres dies des de la 
notificació de l’acord sense emetre manifestació escrita en contra. 

En conseqüència, s’acorda declarar legalment constituïda la Junta de Govern 
Local i acceptades totes les competències que li han estat delegades, tant les 
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2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENI MENT I 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES A 
IMPLANTAR EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS  
SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I ALS PALLARESOS, CARRETERA  TP
2031, DE TARRAGONA A LA C
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
La Diputació de Tarragona va aprovar al seu dia el Projecte d'instal·lacions 
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP
C-51, que preveu la instal·lació de dos semàfors i il·luminació davant de la 
urbanització Bonaire (P
enjardinament i sistema de reg a la rotonda del Mèdol (PK 6,410).
 
Amb l’execució d’aquest projecte, redactat d’acord amb els ajuntaments del 
Catllar i els Pallaresos, es pretén millorar la permeabilitat re
persones entre ambdós termes municipals i garantir
doncs la carretera, que no compta amb passos de vianants habilitats, té una 
elevada densitat de trànsit de vehicles a motor, i esdevé una barrera per als 
veïns d’ambdós municipis. 
 
Durant la fase de tramitació del Projecte d'instal·lacions semafòriques, 
l'ajuntament del Catllar va adoptar el compromís previ d'acceptar la cessió de 
la gestió del manteniment i conservació de les instal·lacions que es detallen a 
continuació: 
 
Cruïlla 4: PK 6,060: 
- Instal·lació semafòrica
- Enllumenat (2 fanals)
 
Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410:
- Instal·lació semafòrica de preavís
- Enllumenat (3 fanals)
- Enjardinament i sistema de reg
 
En aquest sentit, l'Ajuntament haurà 
elèctrica de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 
connexió a les respectives xarxes municipals.
 
En data 22 de juny de 2011, la Comissió del Servei d'Assistència al Territori 
ha dictaminat favorable

Ajuntament del Catllar 

2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENI MENT I 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES A 
IMPLANTAR EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS  
SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I ALS PALLARESOS, CARRETERA  TP

031, DE TARRAGONA A LA C -51. 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

La Diputació de Tarragona va aprovar al seu dia el Projecte d'instal·lacions 
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la 

51, que preveu la instal·lació de dos semàfors i il·luminació davant de la 
urbanització Bonaire (PK 6,060) i de semàfors de preavís, il·luminació i 
enjardinament i sistema de reg a la rotonda del Mèdol (PK 6,410).

Amb l’execució d’aquest projecte, redactat d’acord amb els ajuntaments del 
Catllar i els Pallaresos, es pretén millorar la permeabilitat respecte al trànsit de 
persones entre ambdós termes municipals i garantir-ne una major seguretat, 
doncs la carretera, que no compta amb passos de vianants habilitats, té una 
elevada densitat de trànsit de vehicles a motor, i esdevé una barrera per als 

d’ambdós municipis.  

Durant la fase de tramitació del Projecte d'instal·lacions semafòriques, 
l'ajuntament del Catllar va adoptar el compromís previ d'acceptar la cessió de 
la gestió del manteniment i conservació de les instal·lacions que es detallen a 

Instal·lació semafòrica 
Enllumenat (2 fanals) 

Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410: 
Instal·lació semafòrica de preavís 
Enllumenat (3 fanals) 
Enjardinament i sistema de reg 

En aquest sentit, l'Ajuntament haurà d'assumir-ne els consums d'energia
elèctrica de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 
connexió a les respectives xarxes municipals. 

En data 22 de juny de 2011, la Comissió del Servei d'Assistència al Territori 
ha dictaminat favorablement la cessió a l'ajuntament del Catllar

2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENI MENT I 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES A 
IMPLANTAR EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS  
SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I ALS PALLARESOS, CARRETERA  TP-

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

La Diputació de Tarragona va aprovar al seu dia el Projecte d'instal·lacions 
2031, de Tarragona a la 

51, que preveu la instal·lació de dos semàfors i il·luminació davant de la 
K 6,060) i de semàfors de preavís, il·luminació i 

enjardinament i sistema de reg a la rotonda del Mèdol (PK 6,410). 

Amb l’execució d’aquest projecte, redactat d’acord amb els ajuntaments del 
specte al trànsit de 

ne una major seguretat, 
doncs la carretera, que no compta amb passos de vianants habilitats, té una 
elevada densitat de trànsit de vehicles a motor, i esdevé una barrera per als 

Durant la fase de tramitació del Projecte d'instal·lacions semafòriques, 
l'ajuntament del Catllar va adoptar el compromís previ d'acceptar la cessió de 
la gestió del manteniment i conservació de les instal·lacions que es detallen a 

ne els consums d'energia 
elèctrica de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 

En data 22 de juny de 2011, la Comissió del Servei d'Assistència al Territori 
ment la cessió a l'ajuntament del Catllar 
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de les instal·lacions esmentades, un cop acabades les obres del projecte 
esmentat. Així mateix, trameten un conveni per regular
 
És d’interès municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions 
semafòriques ja que les actuacions esmentades augmentaran la seguretat
viaria de la zona. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Acceptar, un cop acabades les obres del Projecte d'instal·lacions 

semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carre
Tarragona a la C
conservació de les instal·lacions següents:

 
Cruïlla 4: PK 6,060:
- Instal·lació semafòrica
- Enllumenat (2 fanals)
 
Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410:
- Instal·lació semafòrica de
- Enllumenat (3 fanals)
- Enjardinament i sistema de reg
 
Així mateix l’ajuntament n’assumirà els consums d'energia elèctrica 
de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 
connexió a les respectives xarxes municipals.

 
Segon.  Aprovar l’esborrany de conveni trames per la Diputació de 

Tarragona. 
 
Tercer.  Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació que 

faci falta per al compliment d'aquest acord.
 
3. APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ AL PREMI TARRAGONÈS DE 
DIFUSIÓ EUTYCHES 2011 DEL CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA CO M 
A RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA D’INVESTIGACIÓ I DI FUSIÓ EN 
EL CAMP DE LA HISTÒRIA I EN GENERAL DE LA CULTURA A  LA 
NOSTRA COMARCA.  
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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de les instal·lacions esmentades, un cop acabades les obres del projecte 
esmentat. Així mateix, trameten un conveni per regular-ne la cessió.

És d’interès municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions 
mafòriques ja que les actuacions esmentades augmentaran la seguretat

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar, un cop acabades les obres del Projecte d'instal·lacions 
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carre
Tarragona a la C-51, la cessió de la gestió del manteniment i 
conservació de les instal·lacions següents: 

Cruïlla 4: PK 6,060: 
Instal·lació semafòrica 
Enllumenat (2 fanals) 

Cruïlla 5: Rotonda al PK 6,410: 
Instal·lació semafòrica de preavís 
Enllumenat (3 fanals) 
Enjardinament i sistema de reg 

Així mateix l’ajuntament n’assumirà els consums d'energia elèctrica 
de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 
connexió a les respectives xarxes municipals. 

Aprovar l’esborrany de conveni trames per la Diputació de 

Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació que 
faci falta per al compliment d'aquest acord. 

3. APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ AL PREMI TARRAGONÈS DE 
Ó EUTYCHES 2011 DEL CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA CO M 

A RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA D’INVESTIGACIÓ I DI FUSIÓ EN 
EL CAMP DE LA HISTÒRIA I EN GENERAL DE LA CULTURA A  LA 

 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

de les instal·lacions esmentades, un cop acabades les obres del projecte 
ne la cessió. 

És d’interès municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions 
mafòriques ja que les actuacions esmentades augmentaran la seguretat 

Acceptar, un cop acabades les obres del Projecte d'instal·lacions 
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031, de 

51, la cessió de la gestió del manteniment i 

Així mateix l’ajuntament n’assumirà els consums d'energia elèctrica 
de l'enllumenat i dels semàfors i d'aigua de reg mitjançant la 

Aprovar l’esborrany de conveni trames per la Diputació de 

Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació que 

3. APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ AL PREMI TARRAGONÈS DE 
Ó EUTYCHES 2011 DEL CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA CO M 

A RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA D’INVESTIGACIÓ I DI FUSIÓ EN 
EL CAMP DE LA HISTÒRIA I EN GENERAL DE LA CULTURA A  LA 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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El Consell Comarcal promou i organitza els premis Tarragonès de creació 
LUCIUS ANNEUS FLORUS i de difusió EUTYCHES per a la promoció 
d’aspectes  culturals, mediambientals o patrimonials del Ta
 
L’objectiu rau en reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des 
d’aquelles entitats o per aquelles persones que, per la seva dedicació i 
capacitat, han contribuït al foment i difusió d’aspectes relacionats amb els 
àmbits esmentats. 
 
La convocatòria també s’obre per als ajuntaments perquè, fora del seu àmbit 
local d’influència, disposin d’un mitjà per oferir un reconeixement a aquelles 
persones o entitats que considerin que en son mereixedors.
 

El Centre d'Estudis d’Altafulla, fundat l’an
en primer terme,  l'estudi de la història, la geografia, la cultura i el folklore de la 
vila, va ampliar definitivament el seu àmbit d’actuació a la zona del Baix Gaià i 
des de fa trenta-cinc anys edita la miscel·lània 
Altafullencs” dedicada  a la recerca i investigació històrica relacionada amb la 
comarca i els seus municipis.
 
Valorada doncs, molt positivament la tasca realitzada pel 
d’Altafulla en l’àmbit de la investigació i
de la de les nostres contrades en particular
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Reconèixer la tasca i els mèrits del Centre d’Estudis d’Altafulla en 

l’àmbit de la investigació i divulgació històri
contrades i proposar
Tarragonès de difusió EUTYCHES.

 
Segon. Comunicar aquest acord al Centre d’Estudis d’Altafulla i al Consell 

Comarcal del Tarragonès.
 
4. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les nou i cinquanta minuts del vespre, i no havent
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                     
L’alcalde 
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El Consell Comarcal promou i organitza els premis Tarragonès de creació 
LUCIUS ANNEUS FLORUS i de difusió EUTYCHES per a la promoció 
d’aspectes  culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès. 

L’objectiu rau en reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des 
d’aquelles entitats o per aquelles persones que, per la seva dedicació i 
capacitat, han contribuït al foment i difusió d’aspectes relacionats amb els 

convocatòria també s’obre per als ajuntaments perquè, fora del seu àmbit 
local d’influència, disposin d’un mitjà per oferir un reconeixement a aquelles 
persones o entitats que considerin que en son mereixedors. 

El Centre d'Estudis d’Altafulla, fundat l’any 1975 amb la finalitat de promoure, 
en primer terme,  l'estudi de la història, la geografia, la cultura i el folklore de la 
vila, va ampliar definitivament el seu àmbit d’actuació a la zona del Baix Gaià i 

cinc anys edita la miscel·lània anual intitulada “Estudis 
Altafullencs” dedicada  a la recerca i investigació històrica relacionada amb la 
comarca i els seus municipis. 

Valorada doncs, molt positivament la tasca realitzada pel 
d’Altafulla en l’àmbit de la investigació i divulgació de la història en general i 
de la de les nostres contrades en particular. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Reconèixer la tasca i els mèrits del Centre d’Estudis d’Altafulla en 
l’àmbit de la investigació i divulgació històrica de les nostres 
contrades i proposar-lo com a candidat del municipi als premis 
Tarragonès de difusió EUTYCHES. 

Comunicar aquest acord al Centre d’Estudis d’Altafulla i al Consell 
Comarcal del Tarragonès. 

4. TORN OBERT DE PARAULES.  

intervenció. 

I, essent les nou i cinquanta minuts del vespre, i no havent-
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

El Consell Comarcal promou i organitza els premis Tarragonès de creació 
LUCIUS ANNEUS FLORUS i de difusió EUTYCHES per a la promoció 

rragonès.  

L’objectiu rau en reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des 
d’aquelles entitats o per aquelles persones que, per la seva dedicació i 
capacitat, han contribuït al foment i difusió d’aspectes relacionats amb els 

convocatòria també s’obre per als ajuntaments perquè, fora del seu àmbit 
local d’influència, disposin d’un mitjà per oferir un reconeixement a aquelles 

y 1975 amb la finalitat de promoure, 
en primer terme,  l'estudi de la història, la geografia, la cultura i el folklore de la 
vila, va ampliar definitivament el seu àmbit d’actuació a la zona del Baix Gaià i 

anual intitulada “Estudis 
Altafullencs” dedicada  a la recerca i investigació històrica relacionada amb la 

Valorada doncs, molt positivament la tasca realitzada pel Centre d’Estudis 
divulgació de la història en general i 

Reconèixer la tasca i els mèrits del Centre d’Estudis d’Altafulla en 
ca de les nostres 

lo com a candidat del municipi als premis 

Comunicar aquest acord al Centre d’Estudis d’Altafulla i al Consell 

-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

La secretària 



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL DIA 28 DE JULIOL  DE 2011

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A L A 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL DE 2011.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia e
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ  DE 
TARRAGONA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT 
CULTURAL. 
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 28 DE JULIOL  DE 2011  

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
rles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

Catalina Eva Alemany i Covas  

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A L A 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL DE 2011.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia e
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

CCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ  DE 
TARRAGONA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint-i-vuit de 
juliol de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A L A 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

CCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ  DE 
TARRAGONA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona 
programes i activitats culturals
programació cultural estable que es realitza al Centre Cultural i per l’organització 
de les celebracions populars tradicionals com els tres tombs, la 
amb un cost previst de 64.000 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.896 
cents noranta-sis euros).
 
Vist que al pressupost 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 
no subvencionada. 
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert 
l’acceptació de l’ajut. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 

import de 8.896 
part de la despesa generada 
activitats culturals.

 
Segon. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

estat atorgat.
 
Tercer. Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions es

les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l
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En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona per a la realització de 
programes i activitats culturals, per finançar part de la despesa generada per la 
programació cultural estable que es realitza al Centre Cultural i per l’organització 
de les celebracions populars tradicionals com els tres tombs, la 
amb un cost previst de 64.000 €. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.896 

sis euros). 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 8.896 € (vuit mil vuit-cents noranta-sis euros) per 
part de la despesa generada per a la realització de programes i 
activitats culturals. 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions es
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
per a la realització de 

, per finançar part de la despesa generada per la 
programació cultural estable que es realitza al Centre Cultural i per l’organització 
de les celebracions populars tradicionals com els tres tombs, la fira d’artesans , 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.896 € (vuit mil vuit-

municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
a la base vuitena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 

juny de 2011 i mitjançant decret 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
sis euros) per finançar 

per a la realització de programes i 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.  

a Diputació de Tarragona. 
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3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS 
I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTU RAL.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona 
d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i 
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural 
despesa generada en millorar l’equipament de la biblioteca municipal i 
l’adquisició lleixes i casellers per al centre d’interpretació dels castells del Baix 
Gaià, amb un cost previst de 14.404,67 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.706,
set-cents sis euros amb divuit cèntims).
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per adquirir el material en la part no 
subvencionada. 
 
Examinades les bases especí
subvencions i atès allò establert a la base novena d’aquestes en quant a 
l’acceptació de l’ajut. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de com
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de T

import de 8.706,18 
per finançar part de la despesa generada 
programes i activitats culturals.

 
Segon. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qua

estat atorgat.
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3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS 
I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTU RAL.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona per a la realització 
d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i 
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per finançar part de la 
despesa generada en millorar l’equipament de la biblioteca municipal i 

ció lleixes i casellers per al centre d’interpretació dels castells del Baix 
Gaià, amb un cost previst de 14.404,67 € 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.706,

cents sis euros amb divuit cèntims). 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per adquirir el material en la part no 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert a la base novena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de T
import de 8.706,18 € (vuit mil set-cents sis euros amb divuit cèntims) 

finançar part de la despesa generada per a la realització de 
programes i activitats culturals. 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qua
estat atorgat. 

3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS 
I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTU RAL.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
per a la realització 

d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i 
per finançar part de la 

despesa generada en millorar l’equipament de la biblioteca municipal i 
ció lleixes i casellers per al centre d’interpretació dels castells del Baix 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 10 de 
juny de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.706,18 € (vuit mil 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per adquirir el material en la part no 

fiques reguladores de la concessió de les 
subvencions i atès allò establert a la base novena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
petències efectuades pel ple de 

l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
cents sis euros amb divuit cèntims) 

per a la realització de 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
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Tercer. Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la co

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.
 
4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona 
protecció de la salut pública per reduir dels costos generats per la prestació 
del servei de seguretat a les zones de bany, per a la reducció d’animals 
peridomèstics i control de plagues i per al control sanitari de l’aigua de co
humà, amb un cost global previst de 24.206 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import global de 14.720 
(catorze mil set-cents vint euros), dels quals 8.000 
finançament del servei de
costejar part del tractament i eliminació d’animals peridomèstics i 2.000 
finançar part del cost de les operacions de control sanitari de l’aigua de 
consum humà. 
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur a terme aquests serveis en la 
part no subvencionada.
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 
l’acceptació de l’ajut. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de 
protecció de la salut pública per reduir dels costos generats per la prestació 

seguretat a les zones de bany, per a la reducció d’animals 
peridomèstics i control de plagues i per al control sanitari de l’aigua de co
humà, amb un cost global previst de 24.206 €. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import global de 14.720 

cents vint euros), dels quals 8.000 € c
finançament del servei de seguretat a les zones de bany,
costejar part del tractament i eliminació d’animals peridomèstics i 2.000 
finançar part del cost de les operacions de control sanitari de l’aigua de 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur a terme aquests serveis en la 
part no subvencionada. 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
ons i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 

seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 

mpensació automàtica a favor de la Diputació.  

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona. 

4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
en el marc del programa de 

protecció de la salut pública per reduir dels costos generats per la prestació 
seguretat a les zones de bany, per a la reducció d’animals 

peridomèstics i control de plagues i per al control sanitari de l’aigua de consum 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import global de 14.720 € 

€ corresponen al 
seguretat a les zones de bany, 4.720 € són per 

costejar part del tractament i eliminació d’animals peridomèstics i 2.000 € per 
finançar part del cost de les operacions de control sanitari de l’aigua de 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur a terme aquests serveis en la 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
ons i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 

seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
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Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 14.720 
de la despesa generada 
les zones de bany,
peridomèstics i per a les operacions de control sanitari de l’aigua de 
consum humà.

 
Segon. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

estat atorgat.
 
Tercer. Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 

les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.
 
 
5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de 
promoció de la salut pública per 
instal·lar-los en indrets estratè
esportiva entre la població adulta, amb un cost global previst de 23.598,93 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import d
vuit-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur adquirir i instal·lar aquests 
equipaments en la part no subvencionada.
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 
l’acceptació de l’ajut. 
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Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 14.720 € (catorze mil set-cents vint euros) per 
de la despesa generada per a la prestació dels serveis de 
les zones de bany, per al tractament i eliminació d’animals 
peridomèstics i per a les operacions de control sanitari de l’aigua de 
consum humà. 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de 
promoció de la salut pública per adquirir dos parcs de salut municipal per 

los en indrets estratègics del municipi i fomentar així la pràctica 
esportiva entre la població adulta, amb un cost global previst de 23.598,93 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
juliol de 2011 se’ns concedí una subvenció per import de 8.888,83 

vuit euros amb vuitanta-tres cèntims). 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur adquirir i instal·lar aquests 

part no subvencionada. 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
cents vint euros) per finançar part 

per a la prestació dels serveis de seguretat a 
per al tractament i eliminació d’animals 

peridomèstics i per a les operacions de control sanitari de l’aigua de 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 

circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.  

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona. 

5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUT ACIÓ DE 
A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En data 1 de març de 2011 l’ajuntament concorregué a la convocatòria de 
subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona en el marc del programa de 

adquirir dos parcs de salut municipal per 
gics del municipi i fomentar així la pràctica 

esportiva entre la població adulta, amb un cost global previst de 23.598,93 €. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del proppassat 1 de 
e 8.888,83 € (vuit  mil 

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per dur adquirir i instal·lar aquests 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions i atès allò establert a la base vuitena d’aquestes en quant a 
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Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 

import de 8.888,83 
vuitanta-tres cèntims) per 
l’adquisició i instal·lació de 

 
Segon. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

estat atorgat.
 
Tercer. Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 

les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 
d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.
 
6. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JUAN A FERNÁNDEZ RAM OS, 
ATLETA DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE 
A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀN IM DE 
LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPO RTIVES
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 9 de juny de 2011 el Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, veí i 
resident  a la urbanització Parc de Llevant, va sol·licitar una subvenció per a 
l’exercici i promoció d’activitats esportives per a la 
de Vitòria, seu del campionat d’Espanya d’aquesta modalitat atlètica, 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
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 
despeses que importa la quantitat de 940 
 
Atès que les bases estableixen una subvenció màxima del 25% de les 
despeses justificades en cas que aquestes no superin els 3.000 
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Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 8.888,83 € (vuit  mil vuit-cents vuitanta

tres cèntims) per finançar part de la despesa generada 
l’adquisició i instal·lació de dos parcs de salut munic

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 

ment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació. 

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

6. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JUAN A FERNÁNDEZ RAM OS, 
DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE 

A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀN IM DE 
LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPO RTIVES

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 9 de juny de 2011 el Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, veí i 
resident  a la urbanització Parc de Llevant, va sol·licitar una subvenció per a 
l’exercici i promoció d’activitats esportives per a la seva participació al triatló 
de Vitòria, seu del campionat d’Espanya d’aquesta modalitat atlètica, 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 que importa la quantitat de 940 €. 

Atès que les bases estableixen una subvenció màxima del 25% de les 
ades en cas que aquestes no superin els 3.000 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
cents vuitanta-vuit euros amb 

finançar part de la despesa generada per 
dos parcs de salut municipals. 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

Comprometre’s a complir tots els requisits i obligacions establertes a 
les bases reguladores de la convocatòria i a acceptar que, en cas 

ment, aquesta circumstància doni lloc al reintegrament i, 
en el seu cas, a la compensació automàtica a favor de la Diputació.  

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona. 

6. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JUAN A FERNÁNDEZ RAM OS, 
DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE SUBVENCIONS 

A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀN IM DE 
LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPO RTIVES 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En data 9 de juny de 2011 el Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, veí i 
resident  a la urbanització Parc de Llevant, va sol·licitar una subvenció per a 

seva participació al triatló 
de Vitòria, seu del campionat d’Espanya d’aquesta modalitat atlètica, segons 
les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 

, resulta que compleix amb els requisits establerts en 
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 

Atès que les bases estableixen una subvenció màxima del 25% de les 
ades en cas que aquestes no superin els 3.000 €. 
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Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que t
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 
visible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
 
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats 
relacionades i les factures o docum
total ocasionada per la realització o participació.
 
Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell 
internacional. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar al Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, una subvenció per 

import de  500 
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la
l’atletisme en general i per a la participació en el campionat 
d’Espanya de triatló en particular, temporada 2011/2012. 

 
Segon. Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, el titular del 

mateix haurà d’aportar certificació que ac
l’event, emès pels responsables u organitzadors del mateix, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de 
2.000 euros. En cas que es justifi
la subvenció es reduirà proporcionalment. 

 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.
 
7. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les nou i quinze minuts del vespre, i no
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 
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Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que t
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 
visible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar. 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats 
relacionades i les factures o documents originals acreditatius de la despesa 
total ocasionada per la realització o participació. 

Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Atorgar al Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, una subvenció per 
import de  500 € (cinc-cents euros) en virtut de l'establert en la base 
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la
l’atletisme en general i per a la participació en el campionat 
d’Espanya de triatló en particular, temporada 2011/2012. 

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, el titular del 
mateix haurà d’aportar certificació que acrediti la participació en 
l’event, emès pels responsables u organitzadors del mateix, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de 
2.000 euros. En cas que es justifiquin despeses per quantitat inferior 
la subvenció es reduirà proporcionalment.  

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.

7. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

I, essent les nou i quinze minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la 
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats 

ents originals acreditatius de la despesa 

Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell 

Atorgar al Sr. Juan Antonio Fernández Ramos, una subvenció per 
cents euros) en virtut de l'establert en la base 

cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica de 
l’atletisme en general i per a la participació en el campionat 
d’Espanya de triatló en particular, temporada 2011/2012.  

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, el titular del 
rediti la participació en 

l’event, emès pels responsables u organitzadors del mateix, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de 

quin despeses per quantitat inferior 

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma. 

hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 
setembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-presiden
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA FESTA MAJOR.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:

 
Examinada la relació de despeses i ingressos dels diferents actes de la Festa 
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 78.711,15
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2011 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda 
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
ontserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

Catalina Eva Alemany i Covas  

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 

APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia estat 

ament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA FESTA MAJOR.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

relació de despeses i ingressos dels diferents actes de la Festa 
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 78.711,15

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

de la tarda del dia quinze de 
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

t, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
de 2011, l’esborrany de la qual havia estat 

ament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

relació de despeses i ingressos dels diferents actes de la Festa 
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 78.711,15 € (setanta-vuit mil 
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set-cents onze euros amb quinze cèntims) i uns ingressos de 12.036 
mil trenta-sis euros).  
 
Els reunits acorden la seva aprovació assumint el faltant amb càrrec a la 
corresponent partida pressupostària.
 
3. APROVACIÓ DE CRITE
ORDENANCES FISCALS.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
L’actual context de crisi econòmica general que ha comportat la conse
disminució dels ingressos que percep l’ajuntament fa necessària la revisió tant 
de determinades tarifes de les ordenances fiscals dels impostos i taxes que 
s’exaccionen a nivell local, com de les bonificacions que a les mateixes es 
reconeixen a determinats col·lectius o situacions als efectes de no reduir, 
encara més, els ingressos municipals  i mantenir el nivell de prestació dels 
serveis. 
 
Amb aquesta premissa de base s’ha previst, en primer terme, 
les bonificacions previstes a
béns immobles; de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans;
cursos organitzats per aquest ajuntament i de la taxa per la pre
servei de llar d'infants, per adequar
bonificacions així com la seva vinculació al nivell de renda del subjecte passiu
 
També es preveu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
assistència a cursos de formació organitzats per l’ajuntament, amb 
l’establiment de les tarifes corresponents a les noves modalitats 
d’ensenyament que es duran a la pràctica a partir d’aquest curs i establir que 
les mensualitats es posaran al cobrament dins els p
que es liquidi per evitar impagaments.
 
Una altra ordenança fiscal a revisar 
utilització del servei de transport escolar municipal als efectes d’establir una 
quota d’inscripció que 
reserva, penalitzant-ne
preveu l’augment de la tarifa aplicable per tal d’evitar que el desequilibri entre 
el cost del servei i allò recaptat augmenti.
 
A proposta de la societat gestora del servei municipal de la llar d’infants
proposa revisar-ne lleugerament algunes de les tarifes aplicables i es preveu 
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cents onze euros amb quinze cèntims) i uns ingressos de 12.036 

Els reunits acorden la seva aprovació assumint el faltant amb càrrec a la 
corresponent partida pressupostària. 

APROVACIÓ DE CRITERIS PER L’ESTABLIMENT DE NOVES 
ORDENANCES FISCALS.  
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disminució dels ingressos que percep l’ajuntament fa necessària la revisió tant 
de determinades tarifes de les ordenances fiscals dels impostos i taxes que 
s’exaccionen a nivell local, com de les bonificacions que a les mateixes es 

minats col·lectius o situacions als efectes de no reduir, 
encara més, els ingressos municipals  i mantenir el nivell de prestació dels 

Amb aquesta premissa de base s’ha previst, en primer terme, 
previstes a les ordenances fiscals reguladora de l’impost sobre 

de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
i altres residus sòlids urbans; de la taxa per l’assistència a 

cursos organitzats per aquest ajuntament i de la taxa per la pre
servei de llar d'infants, per adequar-ne les quanties o percentatges de les 
bonificacions així com la seva vinculació al nivell de renda del subjecte passiu

la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
ncia a cursos de formació organitzats per l’ajuntament, amb 

l’establiment de les tarifes corresponents a les noves modalitats 
d’ensenyament que es duran a la pràctica a partir d’aquest curs i establir que 
les mensualitats es posaran al cobrament dins els primers cinc dies del mes 
que es liquidi per evitar impagaments. 

ordenança fiscal a revisar és la reguladora del 
utilització del servei de transport escolar municipal als efectes d’establir una 

que fidelitzi els usuaris del servei un cop sol·licit
ne el desistiment un cop iniciada la prestaci

preveu l’augment de la tarifa aplicable per tal d’evitar que el desequilibri entre 
el cost del servei i allò recaptat augmenti. 

A proposta de la societat gestora del servei municipal de la llar d’infants
ne lleugerament algunes de les tarifes aplicables i es preveu 

cents onze euros amb quinze cèntims) i uns ingressos de 12.036 € (dotze  

Els reunits acorden la seva aprovació assumint el faltant amb càrrec a la 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

L’actual context de crisi econòmica general que ha comportat la consegüent 
disminució dels ingressos que percep l’ajuntament fa necessària la revisió tant 
de determinades tarifes de les ordenances fiscals dels impostos i taxes que 
s’exaccionen a nivell local, com de les bonificacions que a les mateixes es 

minats col·lectius o situacions als efectes de no reduir, 
encara més, els ingressos municipals  i mantenir el nivell de prestació dels 

Amb aquesta premissa de base s’ha previst, en primer terme, la modificació de 
reguladora de l’impost sobre 

de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
de la taxa per l’assistència a 

cursos organitzats per aquest ajuntament i de la taxa per la prestació del 
les quanties o percentatges de les 

bonificacions així com la seva vinculació al nivell de renda del subjecte passiu. 

la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ncia a cursos de formació organitzats per l’ajuntament, amb 

l’establiment de les tarifes corresponents a les noves modalitats 
d’ensenyament que es duran a la pràctica a partir d’aquest curs i establir que 

rimers cinc dies del mes 

la reguladora del preu públic per 
utilització del servei de transport escolar municipal als efectes d’establir una 

del servei un cop sol·licitin la seva 
el desistiment un cop iniciada la prestació i, alhora, es 

preveu l’augment de la tarifa aplicable per tal d’evitar que el desequilibri entre 

A proposta de la societat gestora del servei municipal de la llar d’infants, es 
ne lleugerament algunes de les tarifes aplicables i es preveu 
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la creació d’unes de noves que responen a nous serveis que es prestaran a 
partir d’aquest curs, com el berenar dels infants.
 
També  es preveu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del 
públic per la celebració de bodes civils per incloure a les tarifes existents 
determinats supòsits relatius a la celebració d’enllaços a la terrassa del
de la vila. 
 
Finalment, es preveu l’increment de les tarifes de les ordenances fiscals 
reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena i de la taxa de cementiri municipal, exaccions 
que feia anys que no havien 
 
Alhora, i amb l’aprovació dels 
espais municipals i de l’ús de les instal·lacions esportives municip
preveu la imposició i l’establiment de les taxes 
figures de nova creació per tal de regularitzar i ordenar les situacions que de 
facto es venien produint amb la posada en funcionament de les dues 
principals instal·lacions su
antigues escoles i el castell de la vila. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar els criteris per a l’establiment de noves ordenances fiscals i 

els de les modificacions de les p
expositiva d’aquest acord.

 
Segon. Encarregar a la secretaria de l’ajuntament la tramitació dels 

expedients admin
l’aprovació del proper plenari de la Corporació. 

 
4. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les nou i quaranta 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 
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la creació d’unes de noves que responen a nous serveis que es prestaran a 
com el berenar dels infants. 

la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del 
públic per la celebració de bodes civils per incloure a les tarifes existents 
determinats supòsits relatius a la celebració d’enllaços a la terrassa del

Finalment, es preveu l’increment de les tarifes de les ordenances fiscals 
per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
e qualsevol mena i de la taxa de cementiri municipal, exaccions 

que feia anys que no havien estat modificades. 

Alhora, i amb l’aprovació dels Reglaments reguladors de la cessió d’ús dels 
espais municipals i de l’ús de les instal·lacions esportives municip
preveu la imposició i l’establiment de les taxes per a aquestes cessions, 
figures de nova creació per tal de regularitzar i ordenar les situacions que de 
facto es venien produint amb la posada en funcionament de les dues 
principals instal·lacions subjectes a cessió com són les sales de l’edifici de les 
antigues escoles i el castell de la vila.  

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar els criteris per a l’establiment de noves ordenances fiscals i 
els de les modificacions de les preexistents descrites a la 
expositiva d’aquest acord. 

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament la tramitació dels 
expedients administratius per aquesta finalitat per a ser sotmesos a 
l’aprovació del proper plenari de la Corporació.  

OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

quaranta minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària
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Finalment, es preveu l’increment de les tarifes de les ordenances fiscals 
per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
e qualsevol mena i de la taxa de cementiri municipal, exaccions 

Reglaments reguladors de la cessió d’ús dels 
espais municipals i de l’ús de les instal·lacions esportives municipals es 

aquestes cessions, 
figures de nova creació per tal de regularitzar i ordenar les situacions que de 
facto es venien produint amb la posada en funcionament de les dues 

bjectes a cessió com són les sales de l’edifici de les 

Aprovar els criteris per a l’establiment de noves ordenances fiscals i 
reexistents descrites a la part 

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament la tramitació dels 
istratius per aquesta finalitat per a ser sotmesos a 

hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2011

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint d’octubre 
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local.
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBO
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2011.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER SUFRAGAR DESPESES D’ESCOLARITZACI Ó 
CORRESPONENTS AL CURS 2010
MUNICIPAL. 
 
Prèvia lectura i exposició
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 
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El 18 de juny de 2007, i després dels tràmits oportuns, l’ajuntament va signar 
amb l’aleshores Departament d’Educació el conveni per a la creació d
d’infants pública de titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitza, 
definitivament, aquest centre, es fixen els criteris bàsics de funcionament i es 
preveuen mesures de finançament.
 
Una de les possibles fonts de finançament que es prev
recursos via subvenció de la Generalitat en funció dels alumnes matriculats al 
centre educatiu. 
 
Contràriament al que estava establert i després que per al curs 2009
tramitessin els ajuts sense un acord marc regulador dels matei
de novembre de 2010 es signà un nou acord de col·laboració entre el 
Departament i les Entitats Municipalistes, Federació de Municipis de 
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al 
finançament de la creació de places pú
sosteniment. 
 
En data 22 de setembre de 2011, mitjançant escrit de la cap de règim 
econòmic i administratiu de centres públics de la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament es posà en coneixe
l’ajuntament que la nostra subvenció per al curs 2010
(seixanta-vuit mil vuit-cents euros).
 
D’altra banda la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les 
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, 
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil 
euros s’han de formalitzar mitjançant convenis”. D’acord amb l’esmentat se’ns 
ha donat trasllat del conveni que cal subscriure per poder formalitzar la 
subvenció. 
 
Subscrit el conveni l’ajuntament ha de trametre a la Direcció General de 
Centres Públics abans d
i certificació de secretaria sobre el cost del servei del curs escolar 2010
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida per import de 68.800 

vuit mil vuit cents euros), per sufragar despeses d’escolarització 
corresponents al curs 2010
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El 18 de juny de 2007, i després dels tràmits oportuns, l’ajuntament va signar 
amb l’aleshores Departament d’Educació el conveni per a la creació d
d’infants pública de titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitza, 
definitivament, aquest centre, es fixen els criteris bàsics de funcionament i es 
preveuen mesures de finançament. 

Una de les possibles fonts de finançament que es preveu és l’obtenció de 
recursos via subvenció de la Generalitat en funció dels alumnes matriculats al 

Contràriament al que estava establert i després que per al curs 2009
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econòmic i administratiu de centres públics de la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament es posà en coneixe
l’ajuntament que la nostra subvenció per al curs 2010-2011és de 68.800 

cents euros). 

D’altra banda la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les 
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, 
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil 

s s’han de formalitzar mitjançant convenis”. D’acord amb l’esmentat se’ns 
ha donat trasllat del conveni que cal subscriure per poder formalitzar la 

Subscrit el conveni l’ajuntament ha de trametre a la Direcció General de 
Centres Públics abans del 7 de novembre l’acord d’acceptació de la subvenció 
i certificació de secretaria sobre el cost del servei del curs escolar 2010

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida per import de 68.800 
uit mil vuit cents euros), per sufragar despeses d’escolarització 

corresponents al curs 2010-2011 a la llar d’infants municipal.

El 18 de juny de 2007, i després dels tràmits oportuns, l’ajuntament va signar 
amb l’aleshores Departament d’Educació el conveni per a la creació d’una llar 
d’infants pública de titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitza, 
definitivament, aquest centre, es fixen els criteris bàsics de funcionament i es 

eu és l’obtenció de 
recursos via subvenció de la Generalitat en funció dels alumnes matriculats al 

Contràriament al que estava establert i després que per al curs 2009-2010 es 
tramitessin els ajuts sense un acord marc regulador dels mateixos, en data 19 
de novembre de 2010 es signà un nou acord de col·laboració entre el 
Departament i les Entitats Municipalistes, Federació de Municipis de 
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al 

bliques de Llar d’Infants i per al seu 

En data 22 de setembre de 2011, mitjançant escrit de la cap de règim 
econòmic i administratiu de centres públics de la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament es posà en coneixement de 

2011és de 68.800 € 

D’altra banda la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les transferències, 
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, 
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil 

s s’han de formalitzar mitjançant convenis”. D’acord amb l’esmentat se’ns 
ha donat trasllat del conveni que cal subscriure per poder formalitzar la 

Subscrit el conveni l’ajuntament ha de trametre a la Direcció General de 
el 7 de novembre l’acord d’acceptació de la subvenció 

i certificació de secretaria sobre el cost del servei del curs escolar 2010-2011. 

Acceptar la subvenció concedida per import de 68.800 € (seixanta-
uit mil vuit cents euros), per sufragar despeses d’escolarització 

2011 a la llar d’infants municipal. 
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Segon. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’A
del Catllar, per al sosteniment del funcionament de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal 
per al curs 2010
justificació de l’ajut concedit que consta a l’expedien
reproduïda. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Centres 

Públics, Servei de Règim Econòmic i Administratius de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

 
3. SOL·LICITUD D’UN AJUT AL CONSELL 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Examinada la convocatòria dels ajuts per a la promoció d'acti
públic local dels municipis de la comarca, promogudes pel Consell Comarcal.
 
L’ajuntament al llarg de l’any organitza una sèrie de celebracions de caire 
popular que compleixen amb els requisits de les bases suara esmentades, 
entre elles la fira d’artesania popular.
 
Examinada la memòria i pressupost de l’activitat que consta a l’expedient i es 
dóna per reproduïda. 
 
Vist que alhora s’ha presentat una sol·licitud d’inclusió a l’esmentada 
convocatòria per part de l'associació del municipi Agru
Catllar. 
 
Atès que tant els actes previstos per l’ajuntament com l’esmentada entitat 
compleixen amb els requisits establerts en la base tercera de les esmentades 
anteriorment. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar la memòria i el pressupost de l’activitat que organitza 

l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïdes.
 

Ajuntament del Catllar 

Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’A
del Catllar, per al sosteniment del funcionament de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal 
per al curs 2010-2011 i la documentació necessària per a la 
justificació de l’ajut concedit que consta a l’expedien

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Centres 
Públics, Servei de Règim Econòmic i Administratius de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

3. SOL·LICITUD D’UN AJUT AL CONSELL COMARCAL PER LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Examinada la convocatòria dels ajuts per a la promoció d'acti
públic local dels municipis de la comarca, promogudes pel Consell Comarcal.

L’ajuntament al llarg de l’any organitza una sèrie de celebracions de caire 
popular que compleixen amb els requisits de les bases suara esmentades, 

fira d’artesania popular. 

Examinada la memòria i pressupost de l’activitat que consta a l’expedient i es 

Vist que alhora s’ha presentat una sol·licitud d’inclusió a l’esmentada 
convocatòria per part de l'associació del municipi Agrupació de Dones del 

Atès que tant els actes previstos per l’ajuntament com l’esmentada entitat 
compleixen amb els requisits establerts en la base tercera de les esmentades 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

la memòria i el pressupost de l’activitat que organitza 
l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïdes.

Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament 
del Catllar, per al sosteniment del funcionament de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal 

2011 i la documentació necessària per a la 
justificació de l’ajut concedit que consta a l’expedient i es dóna per 

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Centres 
Públics, Servei de Règim Econòmic i Administratius de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

COMARCAL PER LA 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Examinada la convocatòria dels ajuts per a la promoció d'activitats d'interès 
públic local dels municipis de la comarca, promogudes pel Consell Comarcal. 

L’ajuntament al llarg de l’any organitza una sèrie de celebracions de caire 
popular que compleixen amb els requisits de les bases suara esmentades, 

Examinada la memòria i pressupost de l’activitat que consta a l’expedient i es 

Vist que alhora s’ha presentat una sol·licitud d’inclusió a l’esmentada 
pació de Dones del 

Atès que tant els actes previstos per l’ajuntament com l’esmentada entitat 
compleixen amb els requisits establerts en la base tercera de les esmentades 

la memòria i el pressupost de l’activitat que organitza 
l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïdes. 
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Segon. Incloure a la convocatòria dels ajuts per a la promoció d’activitats 
d’interès públic local dels municipis de la comarca la
l’ajuntament suara esmentada i la sol·licitud presentada per 
l'associació: Agrupació de dones del Catllar.

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.
 
4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. OT INGLÈS GIBERT, PI LOT DE 
MOTOCICLISME DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE 
SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 
ESPORTIVES.  
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 20 de setembre de 2011 el Sr. Ot Inglès i Gibert, veí i resident a la 
vila, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per la seva participació als ca
Europa i Mundial de motociclisme en la seva modalitat d’enduro, 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, r
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 
despeses que importa la quantitat de 17.251,40 
reduir els conceptes consignats en quant a: adquisició de mot
recanvis, doncs s’haurà de consignar l’import corresponent a l’amortització 
dels vehicles i no pas el cos total d’adquisició; per desplaçaments caldrà 
calcular el cost a raó de 0,30 
caldrà justificar, mitjançant acreditació documental, la realització d’aquests 
viatges. Finalment caldrà reduir al 50% el cost imputat en concepte d’hotels i 
dietes, doncs es tracta de subvenir a l’esportista, no pas als seus 
acompanyants. 
 
Atès que les bases estableixen, 
als 9.500 €, una subvenció m
 
Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la 
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 
visible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
 

Ajuntament del Catllar 

Incloure a la convocatòria dels ajuts per a la promoció d’activitats 
d’interès públic local dels municipis de la comarca la
l’ajuntament suara esmentada i la sol·licitud presentada per 
l'associació: Agrupació de dones del Catllar. 

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.

4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. OT INGLÈS GIBERT, PI LOT DE 
OCICLISME DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE 

SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
lcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 20 de setembre de 2011 el Sr. Ot Inglès i Gibert, veí i resident a la 
vila, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per la seva participació als campionats de Catalunya, Espanya, 
Europa i Mundial de motociclisme en la seva modalitat d’enduro, 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 que importa la quantitat de 17.251,40 €, de la qual s’hauran de 
reduir els conceptes consignats en quant a: adquisició de mot
recanvis, doncs s’haurà de consignar l’import corresponent a l’amortització 
dels vehicles i no pas el cos total d’adquisició; per desplaçaments caldrà 
calcular el cost a raó de 0,30 €/Km, en comptes dels 0,39 €/Km utilitzats i 

, mitjançant acreditació documental, la realització d’aquests 
viatges. Finalment caldrà reduir al 50% el cost imputat en concepte d’hotels i 
dietes, doncs es tracta de subvenir a l’esportista, no pas als seus 

Atès que les bases estableixen, per a un rang de despesa acreditat superior 
€, una subvenció màxima del 5 al 10% d’aquesta. 

Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la 
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 

sible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar. 

Incloure a la convocatòria dels ajuts per a la promoció d’activitats 
d’interès públic local dels municipis de la comarca la petició de 
l’ajuntament suara esmentada i la sol·licitud presentada per 

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma. 

4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. OT INGLÈS GIBERT, PI LOT DE 
OCICLISME DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE 

SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 

En data 20 de setembre de 2011 el Sr. Ot Inglès i Gibert, veí i resident a la 
vila, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 

mpionats de Catalunya, Espanya, 
Europa i Mundial de motociclisme en la seva modalitat d’enduro, segons les 
bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 

ulta que compleix amb els requisits establerts en 
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 

€, de la qual s’hauran de 
reduir els conceptes consignats en quant a: adquisició de motocicletes i 
recanvis, doncs s’haurà de consignar l’import corresponent a l’amortització 
dels vehicles i no pas el cos total d’adquisició; per desplaçaments caldrà 

€/Km, en comptes dels 0,39 €/Km utilitzats i 
, mitjançant acreditació documental, la realització d’aquests 

viatges. Finalment caldrà reduir al 50% el cost imputat en concepte d’hotels i 
dietes, doncs es tracta de subvenir a l’esportista, no pas als seus 

per a un rang de despesa acreditat superior 
 

Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la 
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 
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Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació 
relacionades i les factures o documents originals acreditatius de la despesa 
total ocasionada per la realització o participació.
 
Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
mateixa, propiciant la difusió del 
internacional. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar al Sr. Ot Inglès i Gibert, una subvenció per import de  800 

(vuit cents euros) en virtut de l'establert en la base cinquena de
bases reguladores dels ajuts, per la pràctica del motociclisme en la 
seva modalitat d’enduro, en general, i per a la participació en els 
campionats de Catalunya, Espanya, Europa i Mundial en concret. 

 
Segon. Establir que, prèviament al pagament de l’

mateix haurà d’aportar certificació que acrediti la participació en els 
campionats, emesa pels responsables u organitzadors d’aquests, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 
participació (factures, 
9.500 euros. En cas que es justifiquin despeses per quantitat 
inferior, la subvenció es reduirà proporcionalment. 

 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.
 
5. ADJUDICACIÓ DE LES OBR
TRAM DEL CAMÍ DELS MANOUS (MAS DE SALORT), INCLÒS A L 
PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPA LS 
DEL CONSELL COMARCAL.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Mitjançant Decret de la presidència del Consell Comarcal de 7 de juny de 
2010 i prèvia concurrència a la convocatòria d’ajuts destinats a l’arranjament 
de camins municipals, a l’ajuntament li ha estat atorgat una su
import de 7.010,36 € per a l’arranjament d’un ram del camí dels Manous.
 
Mitjançant la concurrència a anteriors convocatòries d’aquests ajuts, 
l’ajuntament va procedir a l’arranjament de diferents trams del Camí del Mas 

Ajuntament del Catllar 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació 
relacionades i les factures o documents originals acreditatius de la despesa 
total ocasionada per la realització o participació. 

Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Atorgar al Sr. Ot Inglès i Gibert, una subvenció per import de  800 
(vuit cents euros) en virtut de l'establert en la base cinquena de
bases reguladores dels ajuts, per la pràctica del motociclisme en la 
seva modalitat d’enduro, en general, i per a la participació en els 
campionats de Catalunya, Espanya, Europa i Mundial en concret. 

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, el titular del 
mateix haurà d’aportar certificació que acrediti la participació en els 
campionats, emesa pels responsables u organitzadors d’aquests, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de 
9.500 euros. En cas que es justifiquin despeses per quantitat 
inferior, la subvenció es reduirà proporcionalment. 

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.

5. ADJUDICACIÓ DE LES OBR ES D’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN 
TRAM DEL CAMÍ DELS MANOUS (MAS DE SALORT), INCLÒS A L 
PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPA LS 
DEL CONSELL COMARCAL.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
e govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant Decret de la presidència del Consell Comarcal de 7 de juny de 
2010 i prèvia concurrència a la convocatòria d’ajuts destinats a l’arranjament 
de camins municipals, a l’ajuntament li ha estat atorgat una su

per a l’arranjament d’un ram del camí dels Manous.

Mitjançant la concurrència a anteriors convocatòries d’aquests ajuts, 
l’ajuntament va procedir a l’arranjament de diferents trams del Camí del Mas 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que 
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats 
relacionades i les factures o documents originals acreditatius de la despesa 

Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la 
nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell 

Atorgar al Sr. Ot Inglès i Gibert, una subvenció per import de  800 € 
(vuit cents euros) en virtut de l'establert en la base cinquena de les 
bases reguladores dels ajuts, per la pràctica del motociclisme en la 
seva modalitat d’enduro, en general, i per a la participació en els 
campionats de Catalunya, Espanya, Europa i Mundial en concret.  

ajut concedit, el titular del 
mateix haurà d’aportar certificació que acrediti la participació en els 
campionats, emesa pels responsables u organitzadors d’aquests, i 
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o 

rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de 
9.500 euros. En cas que es justifiquin despeses per quantitat 
inferior, la subvenció es reduirà proporcionalment.  

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma. 

ES D’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN 
TRAM DEL CAMÍ DELS MANOUS (MAS DE SALORT), INCLÒS A L 
PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPA LS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Mitjançant Decret de la presidència del Consell Comarcal de 7 de juny de 
2010 i prèvia concurrència a la convocatòria d’ajuts destinats a l’arranjament 
de camins municipals, a l’ajuntament li ha estat atorgat una subvenció per 

per a l’arranjament d’un ram del camí dels Manous. 

Mitjançant la concurrència a anteriors convocatòries d’aquests ajuts, 
l’ajuntament va procedir a l’arranjament de diferents trams del Camí del Mas 
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de Salort, essent el tra
entre aquests, atesa la importància del camí com a ruta de comunicació 
alternativa entre les urbanitzacions de la zona de ponent del terme municipal 
amb el nucli urbà de la vila.
 
Inicialment, la petició
d’aproximadament 650 metres d’aquest camí, de conformitat amb la memòria 
valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament
Skooj, amb una inversió prevista de 33.428 
finançament corresponent al 80% del cost de l’obra, màxim establert a les bases 
reguladores de la convocatòria.
 
Atès doncs que s’ha reduït l’aportació que 
l’execució dels treballs, també es preveu reduir l’àmbit d’execució de les 
obres, procedint-se a la millora d’un tram de 175 metres.
 
Examinades les ofertes presentades per les empreses a les que s’ha sol·licitat 
pressupost, tal i com es detalla en el quadre que seguidament es reprodueix:
 
EMPRESA                                                   
Pavimentos y Obras ABC, SL
BECSA, SAU 
NOVA EXCAVACIONS
 
D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en 
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient 
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el 
pressupost. 
 
Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren 
contractes menors quan es tracti de contrac
euros i aquests podran adjudicar
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament i millora 

d’un tram del camí dels Manous (Mas de Salort) a
Pavimentos y Obras ABC, SL, per la quantitat de 12.866,72 euros 
(IVA inclòs) d’acord amb allò establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu.
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de Salort, essent el tram que es pretén arranjar, camí dels Manous, d’enllaç 
entre aquests, atesa la importància del camí com a ruta de comunicació 
alternativa entre les urbanitzacions de la zona de ponent del terme municipal 
amb el nucli urbà de la vila. 

Inicialment, la petició municipal preveia realitzar l’arranjament d’un tram 
d’aproximadament 650 metres d’aquest camí, de conformitat amb la memòria 
valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament, Sr. Jonathan López i 
Skooj, amb una inversió prevista de 33.428 € i amb la pretensió d’obtenir un 
finançament corresponent al 80% del cost de l’obra, màxim establert a les bases 
reguladores de la convocatòria. 

Atès doncs que s’ha reduït l’aportació que l’ajuntament percebrà per 
l’execució dels treballs, també es preveu reduir l’àmbit d’execució de les 

se a la millora d’un tram de 175 metres. 

Examinades les ofertes presentades per les empreses a les que s’ha sol·licitat 
com es detalla en el quadre que seguidament es reprodueix:

                                                   IMPORT 
Pavimentos y Obras ABC, SL 12.866,72 € 

13.116,69 € 
NOVA EXCAVACIONS-96, SL No ha concorregut  

D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en 
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient 

à l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el 

Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren 
contractes menors quan es tracti de contractes d’obres els inferiors a 50.000 
euros i aquests podran adjudicar-se directament. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament i millora 
d’un tram del camí dels Manous (Mas de Salort) a
Pavimentos y Obras ABC, SL, per la quantitat de 12.866,72 euros 
(IVA inclòs) d’acord amb allò establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

m que es pretén arranjar, camí dels Manous, d’enllaç 
entre aquests, atesa la importància del camí com a ruta de comunicació 
alternativa entre les urbanitzacions de la zona de ponent del terme municipal 

municipal preveia realitzar l’arranjament d’un tram 
d’aproximadament 650 metres d’aquest camí, de conformitat amb la memòria 

, Sr. Jonathan López i 
€ i amb la pretensió d’obtenir un 

finançament corresponent al 80% del cost de l’obra, màxim establert a les bases 

l’ajuntament percebrà per 
l’execució dels treballs, també es preveu reduir l’àmbit d’execució de les 

Examinades les ofertes presentades per les empreses a les que s’ha sol·licitat 
com es detalla en el quadre que seguidament es reprodueix: 

D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en 
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient 

à l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el 

Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren 
tes d’obres els inferiors a 50.000 

Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament i millora 
d’un tram del camí dels Manous (Mas de Salort) a l’empresa 
Pavimentos y Obras ABC, SL, per la quantitat de 12.866,72 euros 
(IVA inclòs) d’acord amb allò establert al pressupost incorporat a 
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Segon. Notificar aquesta resolució als licitadors en general,  advertint 
l’adjudicatari en particular que en el pagament de les factures es 
retindrà un 5% en concepte de garantía definitiva dels treballs.

 
6. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i cinquanta 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 
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Notificar aquesta resolució als licitadors en general,  advertint 
i en particular que en el pagament de les factures es 

retindrà un 5% en concepte de garantía definitiva dels treballs.

6. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

I, essent les vuit i cinquanta minuts del vespre, i no havent-
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

Notificar aquesta resolució als licitadors en general,  advertint 
i en particular que en el pagament de les factures es 

retindrà un 5% en concepte de garantía definitiva dels treballs. 

-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia tres de 
novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-president
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’E
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2011.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2011, l’esborrany de la qual havia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. ACCEPTACIÓ DE 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONALS EN 
L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LES ARTS 
MUNICIPIS DE MENYS DE 8.000 HABITANTS.
 

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011  

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia tres de 
novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
ntserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

Catalina Eva Alemany i Covas  

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

1. APROVACIÓ DE L’E SBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2011.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

ment amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONALS EN 
L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LES ARTS ESCÈNIQUES I/O VISUALS EN 
MUNICIPIS DE MENYS DE 8.000 HABITANTS.  

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia tres de 
novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

SBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

ment amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONALS EN 

ESCÈNIQUES I/O VISUALS EN 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 6 de juliol de 2011 l’ajuntament va sol·licitar
Cultura de la Generalitat un ajut en grau màxim per dur a terme la 
cultural que inclou activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les 
arts escèniques i/o les arts visuals, de conformitat amb la Resolució 
CMC/1365/2011, de 24 de maig, del Conseller de Cultura, de convocatòria per a 
la concessió de les subvencions esmentades.
 
Mitjançant Resolució del Conseller ens ha estat atorgat un ajut per import de 
9.000 euros sobre un pressupost estimat de 60.363,50 
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 
no subvencionada. 
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/324
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la 

Generalitat per import de 9.000 
de la programació cultural que inclou activitats de
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts 
visuals que du a terme l’ajuntament

  
Segon. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

estat atorgat.
 
Tercer. Comprometre’s a complir totes les o

bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 
l’acord de concessió de la subvenció.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 6 de juliol de 2011 l’ajuntament va sol·licitar al Departament de 
Cultura de la Generalitat un ajut en grau màxim per dur a terme la 
cultural que inclou activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les 
arts escèniques i/o les arts visuals, de conformitat amb la Resolució 

/1365/2011, de 24 de maig, del Conseller de Cultura, de convocatòria per a 
la concessió de les subvencions esmentades. 

Mitjançant Resolució del Conseller ens ha estat atorgat un ajut per import de 
9.000 euros sobre un pressupost estimat de 60.363,50 €. 

ist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 

número 2011/324, de 21 de juny. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la 
Generalitat per import de 9.000 € (nou mil euros) per al finançament 

programació cultural que inclou activitats de
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts 
visuals que du a terme l’ajuntament. 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 
l’acord de concessió de la subvenció. 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

al Departament de 
Cultura de la Generalitat un ajut en grau màxim per dur a terme la programació 
cultural que inclou activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les 
arts escèniques i/o les arts visuals, de conformitat amb la Resolució 

/1365/2011, de 24 de maig, del Conseller de Cultura, de convocatòria per a 

Mitjançant Resolució del Conseller ens ha estat atorgat un ajut per import de 

ist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part 

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 

Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la 
€ (nou mil euros) per al finançament 

programació cultural que inclou activitats de caràcter 
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 

bligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 
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3. APROVACIÓ DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ D’ORD ENANCES 
FISCALS. 
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En sessió d’aquesta Junta de Govern del proppassat 15 de setembre es 
fixaren els criteris bàsics per a la modificació o e
impositius de diverses ordenances fiscals així com la racionalització d’algunes 
de les bonificacions fins aleshores aplicables, modificacions i imposicions que 
foren aprovades en sessió del ple de l’ajuntament de 29 de setembre de 201
 
Complementàriament als acords suara esmentats i atès l’actual context de 
crisi econòmica general que ha comportat la consegüent disminució dels 
ingressos que percep l’ajuntament, es fa necessària la revisió dels tipus 
impositius aplicables a l’ordenanç
immobles, als efectes de no reduir, encara més, els ingressos municipals  i 
mantenir el nivell de prestació dels serveis, tot apropant
impositiva establerta als municipis de la contornada.
 
La vigent ordenança fiscal reguladora de l’Impost, aprovada l’any 2007, 
estableix els tipus de gravamen següents segons els tipus de béns gravats:
 

Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics 
Béns immobles de característiques especials
 
A títol enunciatiu i no limitatiu seguidament es detallen els tipus aplicables en 
diversos municipis propers al nostre, ja sigui geogràficament o per nombre 
d’habitants, que evidencien, encara més, la necessitat d’afron
modificació: 
 

POBLACIÓ 
Altafulla 
Pallaresos (Els) 
Morell (El) 
Espluga de Francolí (L')
Flix 
Santa Bàrbara 
Sant Jaume d'Enveja 
Camarles 
Aldea (L') 
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3. APROVACIÓ DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ D’ORD ENANCES 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En sessió d’aquesta Junta de Govern del proppassat 15 de setembre es 
fixaren els criteris bàsics per a la modificació o establiment dels tipus 
impositius de diverses ordenances fiscals així com la racionalització d’algunes 
de les bonificacions fins aleshores aplicables, modificacions i imposicions que 
foren aprovades en sessió del ple de l’ajuntament de 29 de setembre de 201

Complementàriament als acords suara esmentats i atès l’actual context de 
crisi econòmica general que ha comportat la consegüent disminució dels 
ingressos que percep l’ajuntament, es fa necessària la revisió dels tipus 
impositius aplicables a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles, als efectes de no reduir, encara més, els ingressos municipals  i 
mantenir el nivell de prestació dels serveis, tot apropant
impositiva establerta als municipis de la contornada. 

denança fiscal reguladora de l’Impost, aprovada l’any 2007, 
estableix els tipus de gravamen següents segons els tipus de béns gravats:

Tipus de béns immobles Tipus gravamen
Béns immobles urbans 0,570 % 

 0,300 % 
característiques especials 0,475 % 

A títol enunciatiu i no limitatiu seguidament es detallen els tipus aplicables en 
diversos municipis propers al nostre, ja sigui geogràficament o per nombre 
d’habitants, que evidencien, encara més, la necessitat d’afron

BI URBANS BI RÚSTICS
0,830% 0,560% 
0,887% 0,632% 
0,700% 0,450% 

Espluga de Francolí (L') 0,943% 0,900% 
0,540% 0,330% 
0,810% 0,780% 

 0,700% 1,050% 
1,050% 0,850% 
0,400% 0,600% 

3. APROVACIÓ DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ D’ORD ENANCES 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En sessió d’aquesta Junta de Govern del proppassat 15 de setembre es 
stabliment dels tipus 

impositius de diverses ordenances fiscals així com la racionalització d’algunes 
de les bonificacions fins aleshores aplicables, modificacions i imposicions que 
foren aprovades en sessió del ple de l’ajuntament de 29 de setembre de 2011. 

Complementàriament als acords suara esmentats i atès l’actual context de 
crisi econòmica general que ha comportat la consegüent disminució dels 
ingressos que percep l’ajuntament, es fa necessària la revisió dels tipus 

a reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles, als efectes de no reduir, encara més, els ingressos municipals  i 
mantenir el nivell de prestació dels serveis, tot apropant-los a la realitat 

denança fiscal reguladora de l’Impost, aprovada l’any 2007, 
estableix els tipus de gravamen següents segons els tipus de béns gravats: 

Tipus gravamen 

A títol enunciatiu i no limitatiu seguidament es detallen els tipus aplicables en 
diversos municipis propers al nostre, ja sigui geogràficament o per nombre 
d’habitants, que evidencien, encara més, la necessitat d’afrontar aquesta 

BI RÚSTICS BI CE 
1,30% 
0,48% 
1,10% 
1,30% 
1,30% 
1,30% 
0,70% 
1,30% 
1,30% 
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Ampolla (L') 
Secuita (La) 
Salomó 
Riera de Gaià (La) 
Pobla de Montornès (La)
Pobla de Mafumet (La)
Perafort 
Nou de Gaià (La) 
Nulles 
Creixell 
Constantí 
Promig resultant: 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar els criteris per a l’establiment dels nous tipus impositius de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 
Segon. Encarregar a la secretaria de l’ajuntament, conjuntament amb la 

regidoria d’Hisenda, la preparació de l’expedient administratiu 
corresponent per tal de sotmetre’l a l’aprovació del proper plenari de 
la Corporació que es celebri.. 

 
4. TORN OBERT DE PARAULE
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                        
L’alcalde 
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0,790% 0,500% 
0,540% 0,900% 
0,750% 0,600% 
0,850% 0,600% 

Pobla de Montornès (La) 0,750% 0,300% 
Pobla de Mafumet (La) 0,400% 0,300% 

0,600% 0,400% 
0,790% 0,600% 
0,950% 0,800% 
1,100% 0,680% 
0,847% 0,847% 
0,761% 0,634% 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar els criteris per a l’establiment dels nous tipus impositius de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament, conjuntament amb la 
regidoria d’Hisenda, la preparació de l’expedient administratiu 
corresponent per tal de sotmetre’l a l’aprovació del proper plenari de 
la Corporació que es celebri..  

4. TORN OBERT DE PARAULE S. 

No es fa cap intervenció. 

I, essent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

1,30% 
1,30% 
0,40% 
1,00% 
1,30% 
0,90% 
1,10% 
0,40% 
0,60% 
1,30% 
1,00% 

1,034% 

Aprovar els criteris per a l’establiment dels nous tipus impositius de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament, conjuntament amb la 
regidoria d’Hisenda, la preparació de l’expedient administratiu 
corresponent per tal de sotmetre’l a l’aprovació del proper plenari de 

hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

La secretària 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 
de novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DE GRUPS O 
PERSONES INSCRITES A L’E
CULTURALS PER LES ACTUACIONS DE 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia 
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

resident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
lén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

Catalina Eva Alemany i Covas  

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 

Ó DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2011.

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

amès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DE GRUPS O 
PERSONES INSCRITES A L’E -CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS 
CULTURALS PER LES ACTUACIONS DE DIVERSOS GRUPS I ENTITATS

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

del dia vint-i-quatre 
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

resident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

Ó DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
DE 2011. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
de 2011, l’esborrany de la qual havia 

amès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DE GRUPS O 

CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS 
DIVERSOS GRUPS I ENTITATS.    
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 11 de 
novembre de 2011 es concediren, prèvia la sol·licitud corresponent, dues 
subvencions d’actuacions incloses al catàleg cultural tal i com posteriorment 
es detallen.  
 
Vist que l’ajuntament ja ha satisfet l’import total del catxet dels artistes, amb 
càrrec a la corresponent partida del pressupost municipal del present exercici.  
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 5 de jul
l’alcaldia 2007/486, de 12 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

per import de 5.400 
següent:  

 
GRUP 

Colla Jove Xiquets de 
Tarragona 
Colla Vella dels Xiquets 
de Valls  

TOTAL 
 
Segon.  Comprometre’s a destinar l’import co

estat atorgat.
 
Tercer.  Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 

bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 
l’acord de concessió de la subvenció. 

 
Quart. Donar trasllat d’aque
 
3. APROVACIÓ DE LA 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PE R A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇANT PLA NS 
D’OCUPACIÓ. 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 11 de 
011 es concediren, prèvia la sol·licitud corresponent, dues 

subvencions d’actuacions incloses al catàleg cultural tal i com posteriorment 

Vist que l’ajuntament ja ha satisfet l’import total del catxet dels artistes, amb 
ent partida del pressupost municipal del present exercici.  

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 5 de juliol de 2007 i mitjançant decret de 
l’alcaldia 2007/486, de 12 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 
per import de 5.400 € (cinc mil quatre-cents euros) segons el 

ESPECTACLE DATA
Colla Jove Xiquets de Actuació castellera 27/08/2011

Colla Vella dels Xiquets Actuació castellera 27/08/2011

 

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 
l’acord de concessió de la subvenció.  

Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Tarragona.

APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PE R A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇANT PLA NS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 11 de 
011 es concediren, prèvia la sol·licitud corresponent, dues 

subvencions d’actuacions incloses al catàleg cultural tal i com posteriorment 

Vist que l’ajuntament ja ha satisfet l’import total del catxet dels artistes, amb 
ent partida del pressupost municipal del present exercici.   

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 

iol de 2007 i mitjançant decret de 

Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 
cents euros) segons el detall 

DATA IMPORT 

27/08/2011 2.400 € 

27/08/2011 3.000 € 

 5.400 € 

ncedit a la finalitat pel qual ha 

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a 

st acord a la Diputació de Tarragona. 

CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PE R A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇANT PLA NS 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt d
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Vista l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 
convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones 
aturades que hagin exha
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals 
novembre de 2011). 
 
Vista la memòria justificativa de les accions a incloure en els plans d’ocupació, 
en la que es preveu la co
han exhaurit les prestacions o els subsidis per un període de sis mesos per a 
la realització de treballs de neteja i manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals de les urbanitzacion
 
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de 
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, preveu 
una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es declari la 
implantació d’un equipament penitenciari.
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjan
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada 

per l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 
convocatòria per al 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o 
el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals 
número 6004, de 14 de novembre de 2011).

 
Segon. Aprovar la memòria i pr

documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria, 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

 
Tercer. Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases 

de l’esmentada convocatòr
 

Ajuntament del Catllar 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Vista l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 
convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones 
aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, 
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals (DOGC número 6004, de 14 de 

memòria justificativa de les accions a incloure en els plans d’ocupació, 
en la que es preveu la contractació de tres persones en situació d’atur i que 
han exhaurit les prestacions o els subsidis per un període de sis mesos per a 
la realització de treballs de neteja i manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi. 

Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de 
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, preveu 
una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es declari la 
implantació d’un equipament penitenciari. 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjan
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada 
EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 

convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o 
el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals 
número 6004, de 14 de novembre de 2011). 

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.

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

e l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Vista l’Ordre EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 
convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones 

urit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, 
(DOGC número 6004, de 14 de 

memòria justificativa de les accions a incloure en els plans d’ocupació, 
ntractació de tres persones en situació d’atur i que 

han exhaurit les prestacions o els subsidis per un període de sis mesos per a 
la realització de treballs de neteja i manteniment de les franges de protecció 

 

Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de 
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, preveu 
una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es declari la 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de 
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada 
EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre 

2011 de subvencions per a la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o 
el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals (DOGC 

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

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases 
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Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

 
4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL
ORTIZ, PER A LA PRÀCTICA
SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 
ESPORTIVES. 
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimit
 
En data 10 de novembre de 2011 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 exerceixen els 
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz, de 17 anys i categories junior i 
sènior masculí el primer i de 13 anys i categoria infantil el segon, 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
 
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 temprada que importa la quantitat de 2.660 
€ corresponen a les despeses d’en Alejandro Cabello Ortiz i 1.315 
corresponen al es despeses d’en Javier Cabello.
 
Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que t
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 
visible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
 
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base desena
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar a la Sra. Antònia O

seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz una subvenc
de  399 € (tres
base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica 
del judo, temporada 2010/2011.

 

Ajuntament del Catllar 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL S SRS. ALEJANDRO I JAVIER
PER A LA PRÀCTICA  DE JUDO, EN EL MARC DE LES BASE

SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

En data 10 de novembre de 2011 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 exerceixen els 

lejandro i Javier Cabello Ortíz, de 17 anys i categories junior i 
sènior masculí el primer i de 13 anys i categoria infantil el segon, 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 temprada que importa la quantitat de 2.660 €, dels quals 1.345 

les despeses d’en Alejandro Cabello Ortiz i 1.315 
corresponen al es despeses d’en Javier Cabello. 

Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que t
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 

ible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar. 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 
ió que determina la base desena. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del 
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz una subvenc

€ (tres-cents noranta-nou euros) en virtut de l'establert en la 
base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica 
del judo, temporada 2010/2011. 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. 

I JAVIER CABELLO 
DE JUDO, EN EL MARC DE LES BASE S DE 

SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACI ONS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’A CTIVITATS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

En data 10 de novembre de 2011 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 exerceixen els 

lejandro i Javier Cabello Ortíz, de 17 anys i categories junior i 
sènior masculí el primer i de 13 anys i categoria infantil el segon, segons les 
bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 

Revisada la  sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en 
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 

€, dels quals 1.345 
les despeses d’en Alejandro Cabello Ortiz i 1.315 € 

Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la 
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben 

Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 

rtiz Mezcua, en tant que representant del 
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz una subvenció per import 

nou euros) en virtut de l'establert en la 
base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica 
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Segon. Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, la ti
mateix haurà d’aportar justificants de la despesa total ocasionada 
per la realització o participació (factures, rebuts, etc).

 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord 
 
5. TORN OBERT DE PARAULES.
 
El Sr. alcalde pregunta si s’està d’acord en celebrar el tradicional sopar de 
Nadal de la Corporació, responent afirmativament els assistents i quedant per 
al dia 23 de desembre.
 
Seguidament intervé el Sr. Guillén i comenta que per a la celebració festa 
major d’hivern, prevista per als dies 10 i 11 de desembre, s’ha previst un 
programa d’actes auster, amb un cost de menys de 1000 euros.
 
Finalment intervé el Sr. Antonio López i comenta que per al dia 3 de desembre 
s’ha programat la celebració d’un petit mercat artesà nadalenc
 
I, essent les vuit i cinc
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                    
L’alcalde 
 

Ajuntament del Catllar 

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, la ti
mateix haurà d’aportar justificants de la despesa total ocasionada 
per la realització o participació (factures, rebuts, etc).

Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma

TORN OBERT DE PARAULES.  

nta si s’està d’acord en celebrar el tradicional sopar de 
Nadal de la Corporació, responent afirmativament els assistents i quedant per 
al dia 23 de desembre. 

Seguidament intervé el Sr. Guillén i comenta que per a la celebració festa 
sta per als dies 10 i 11 de desembre, s’ha previst un 

programa d’actes auster, amb un cost de menys de 1000 euros.

Finalment intervé el Sr. Antonio López i comenta que per al dia 3 de desembre 
s’ha programat la celebració d’un petit mercat artesà nadalenc

cinc minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, la titular del 
mateix haurà d’aportar justificants de la despesa total ocasionada 
per la realització o participació (factures, rebuts, etc). 

a la interessada en legal forma 

nta si s’està d’acord en celebrar el tradicional sopar de 
Nadal de la Corporació, responent afirmativament els assistents i quedant per 

Seguidament intervé el Sr. Guillén i comenta que per a la celebració festa 
sta per als dies 10 i 11 de desembre, s’ha previst un 

programa d’actes auster, amb un cost de menys de 1000 euros. 

Finalment intervé el Sr. Antonio López i comenta que per al dia 3 de desembre 
s’ha programat la celebració d’un petit mercat artesà nadalenc. 

hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

La secretària 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2011

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dinou de 
desembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-preside
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
REGIDORS: 
Antonio López i López 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.   
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2011  

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dinou de 
desembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

Catalina Eva Alemany i Covas  

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

1. APROVACIÓ DE L ’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

2. RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.    

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dinou de 
desembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

nt, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 

’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

2. RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 

del dia que efectua l’alcaldia, 
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Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un 
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament 
d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives particular 
que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la 
obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 
de juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, 
SL. 
 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han compl
a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
 
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta 
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el
Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació 
de l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos.
 
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de 
l’adhesió acordada en sessió de 
amb les següents: 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Renovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

 
Segon.  Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament 

Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).
 
 
3. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i quinze minuts del 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 

Ajuntament del Catllar 

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un 
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament 

aprovant el Plec de clàusules administratives particular 
que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009. 

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la 
obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 
de juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, 

Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts 
a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic. 

Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta 
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el
Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació 
de l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos.

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de 
l’adhesió acordada en sessió de 8 de juliol de 2010 entre les parts d’acord 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Renovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat 

rci Català pel Desenvolupament Local. 

Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona). 

3. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

I, essent les vuit i quinze minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un 
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament 

aprovant el Plec de clàusules administratives particular 

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la 
obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 
de juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, 

Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de 
ert tots els requisits i terminis establerts 

Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta 
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el 
Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació 
de l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos. 

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de 
8 de juliol de 2010 entre les parts d’acord 

Renovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat 

Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament 

hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la 

Vist i Plau                                                                         La secretària 
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