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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 
gener de dos mil dotze
Colomina, alcalde-president, es 
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 Montser
 
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’ESBORR
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. APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DE LES URBANITZACIONS PER 
L’ORGANITZACIÓ DE LES SEVES FESTES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 DE GENER DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda 
dotze, 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 

 
Carles 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 

APROVACIÓ DE L’ESBORR ANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 2011.

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2011, l’esborrany de la qual havia 

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

APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DE LES URBANITZACIONS PER 
L’ORGANITZACIÓ DE LES SEVES FESTES.  

rèvia 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  

de la tarda del dia dotze de 
, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

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 

ANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
DESEMBRE DE 2011. 

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

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

APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DE LES URBANITZACIONS PER 

ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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L’ajuntament ve donant suport a l’organització d’actes lúdics i festius que 
programen les urbanitzacions del municipi durant l’època d’estiu, entenent que 
d’aquesta manera s’ajuda a fomentar la convivència i les relacions socials entre 
els veïns. 
 
En el marc d’aquest suport l’ajuntament ha adquirit recentment un escenari 
desmuntable per deixar
d’aquests actes. 
 
Paral·lelament, l’ajuntament col·labora en el finançament del cost d’organització 
d’aquestes festes mitjançant l’atorgament d’uns ajuts econòmics sobre la base 
de criteris de proporcionalitat, tenint en compte tant el cost total de la festa com 
el nombre de residents a la urbanització.
 
Amb la voluntat de regular de manera més estable aquests ajuts, es considera 
convenient disposar d’unes bases que en regulin el seu atorgament i 
sistematitzin els criteris de càlcul dels imports dels ajuts per tal de dotar tot 
procediment de major seguretat jurídica.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar els criteris per a la determinació dels imports corresponents 

als ajuts a les urbanitzacions per l’organització de les seves festes.
 
Segon. Encarregar a la secretaria de l’ajuntament la confecció i tramitació 

de l’expedient administratiu amb aquesta finalitat per a ser sotmès a 
l’aprovació del plenari de la Corporació.

 
3. ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER LA 
REALITZACIÓ DE TREBALLS
CADASTRAL DEL MUNICIPI DEL CATLLAR PER PART DE BASE
D’INGRESSOS. 
 
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’impost sobre béns immobles ( en endavant IBI ) es configura, dintre de les  
figures  impositives  a exigir pels ajuntaments, com l’impost de més gran 
importància i rendiment entre aquells que poden exigir
municipi. 
 
El manteniment del cens c
valors cadastrals que constitueixen el padró és bàsic per a una correcta gestió, 
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L’ajuntament ve donant suport a l’organització d’actes lúdics i festius que 
programen les urbanitzacions del municipi durant l’època d’estiu, entenent que 

nera s’ajuda a fomentar la convivència i les relacions socials entre 

En el marc d’aquest suport l’ajuntament ha adquirit recentment un escenari 
desmuntable per deixar-lo en préstec a les urbanitzacions per a l’organització 

al·lelament, l’ajuntament col·labora en el finançament del cost d’organització 
d’aquestes festes mitjançant l’atorgament d’uns ajuts econòmics sobre la base 
de criteris de proporcionalitat, tenint en compte tant el cost total de la festa com 

esidents a la urbanització. 

Amb la voluntat de regular de manera més estable aquests ajuts, es considera 
convenient disposar d’unes bases que en regulin el seu atorgament i 
sistematitzin els criteris de càlcul dels imports dels ajuts per tal de dotar tot 
procediment de major seguretat jurídica. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar els criteris per a la determinació dels imports corresponents 
als ajuts a les urbanitzacions per l’organització de les seves festes.

r a la secretaria de l’ajuntament la confecció i tramitació 
de l’expedient administratiu amb aquesta finalitat per a ser sotmès a 
l’aprovació del plenari de la Corporació. 

3. ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER LA 
REALITZACIÓ DE TREBALLS  D’ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES 
CADASTRAL DEL MUNICIPI DEL CATLLAR PER PART DE BASE

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

bre béns immobles ( en endavant IBI ) es configura, dintre de les  
figures  impositives  a exigir pels ajuntaments, com l’impost de més gran 
importància i rendiment entre aquells que poden exigir-se als contribuents del 

El manteniment del cens comprensiu dels béns immobles, subjectes passius i 
valors cadastrals que constitueixen el padró és bàsic per a una correcta gestió, 

L’ajuntament ve donant suport a l’organització d’actes lúdics i festius que 
programen les urbanitzacions del municipi durant l’època d’estiu, entenent que 

nera s’ajuda a fomentar la convivència i les relacions socials entre 

En el marc d’aquest suport l’ajuntament ha adquirit recentment un escenari 
per a l’organització 

al·lelament, l’ajuntament col·labora en el finançament del cost d’organització 
d’aquestes festes mitjançant l’atorgament d’uns ajuts econòmics sobre la base 
de criteris de proporcionalitat, tenint en compte tant el cost total de la festa com 

Amb la voluntat de regular de manera més estable aquests ajuts, es considera 
convenient disposar d’unes bases que en regulin el seu atorgament i 
sistematitzin els criteris de càlcul dels imports dels ajuts per tal de dotar tot el 

Aprovar els criteris per a la determinació dels imports corresponents 
als ajuts a les urbanitzacions per l’organització de les seves festes. 

r a la secretaria de l’ajuntament la confecció i tramitació 
de l’expedient administratiu amb aquesta finalitat per a ser sotmès a 

3. ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER LA 
D’ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES 

CADASTRAL DEL MUNICIPI DEL CATLLAR PER PART DE BASE -GESTIÓ 

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

bre béns immobles ( en endavant IBI ) es configura, dintre de les  
figures  impositives  a exigir pels ajuntaments, com l’impost de més gran 
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no tant sols d’aquest tribut, sinó de tots aquells ingressos de dret públic els 
quals, d’una forma o altra, s’interconecten a
 
Els treballs a realitzar sobre la base de dades de l’IBI pretenen l’actualització 
dels padrons d’aquells municipis objecte de l’actuació amb  la finalitat 
d’incorporar aquelles finques no incloses al padró, així com rectif
errors i defectes en la valoració de les finques.
 
Conscients  de la importància  dels treballs  ressenyats i, sens perjudici de la 
titularitat de les competències que en aquesta matèria corresponen a la 
Gerència del Cadastre, per part de la D
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb l’esmentada 
Gerència, possibilitant així l’actualització constant dels padrons, i que es porta a 
terme per BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Di
Tarragona, per tant és d’interès de l’ajuntament sol·licitar la col·laboració de la 
Diputació de Tarragona a aquests efectes.
 
Vist el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (en e
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, (en endavant TRLRHL).
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la

efectes de realitzar actuacions en matèria de gestió cadastral, 
possibilitant la millora i actualització del padró i optimitzar els 
rendiment que provenen de l’IBI.

  
 La col·laboració objecte d’aquest acord comprendrà la realitzaci

dels treballs, tramitació d’expedients i declaracions d’alteracions 
cadastrals consistents en:
- D’ordre físic: realització de noves construccions i ampliació, 
rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents.
 
- D’ordre econòmic: la modificació 
immobles sempre que no comportin alteracions d’ordre físic.

 
- D’ordre jurídic: la segregació o divisió de béns immobles i 
l’agrupació dels mateixos.
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no tant sols d’aquest tribut, sinó de tots aquells ingressos de dret públic els 
quals, d’una forma o altra, s’interconecten amb les dades que conté el padró.

Els treballs a realitzar sobre la base de dades de l’IBI pretenen l’actualització 
dels padrons d’aquells municipis objecte de l’actuació amb  la finalitat 
d’incorporar aquelles finques no incloses al padró, així com rectif
errors i defectes en la valoració de les finques. 

Conscients  de la importància  dels treballs  ressenyats i, sens perjudici de la 
titularitat de les competències que en aquesta matèria corresponen a la 
Gerència del Cadastre, per part de la Diputació de Tarragona, s’ha signat un 
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb l’esmentada 
Gerència, possibilitant així l’actualització constant dels padrons, i que es porta a 

Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Di
Tarragona, per tant és d’interès de l’ajuntament sol·licitar la col·laboració de la 
Diputació de Tarragona a aquests efectes. 

Vist el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (en endavant LRBRL) i 8 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, (en endavant TRLRHL). 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la seva col·laboració als 
efectes de realitzar actuacions en matèria de gestió cadastral, 
possibilitant la millora i actualització del padró i optimitzar els 
rendiment que provenen de l’IBI. 

La col·laboració objecte d’aquest acord comprendrà la realitzaci
dels treballs, tramitació d’expedients i declaracions d’alteracions 
cadastrals consistents en: 
D’ordre físic: realització de noves construccions i ampliació, 
rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents.

D’ordre econòmic: la modificació d’ús i destinació dels Béns 
immobles sempre que no comportin alteracions d’ordre físic.

D’ordre jurídic: la segregació o divisió de béns immobles i 
l’agrupació dels mateixos. 
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Conscients  de la importància  dels treballs  ressenyats i, sens perjudici de la 
titularitat de les competències que en aquesta matèria corresponen a la 

iputació de Tarragona, s’ha signat un 
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb l’esmentada 
Gerència, possibilitant així l’actualització constant dels padrons, i que es porta a 

Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de 
Tarragona, per tant és d’interès de l’ajuntament sol·licitar la col·laboració de la 

Vist el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
ndavant LRBRL) i 8 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
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efectes de realitzar actuacions en matèria de gestió cadastral, 
possibilitant la millora i actualització del padró i optimitzar els 

La col·laboració objecte d’aquest acord comprendrà la realització 
dels treballs, tramitació d’expedients i declaracions d’alteracions 

D’ordre físic: realització de noves construccions i ampliació, 
rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents. 
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- Actuacions d’investigació dels fets imposables ignorat, així com 
les de comprov
pels subjectes passius de les obligacions i deures que, respecte 
del Cadastre o a l’IBI, estableixen al LRBRL i les disposicions que 
la desenvolupen, per posar en coneixement de la Gerència del 
Cadastre i i
actuació inspectora.

 
Segon. Els treballs seran realitzats per BASE

Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en el règim que 
aquest organisme determini.

 
Tercer. La Diputació de 

percebrà la taxa per prestació de serveis establerta a l’article 5 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de 
serveis encomanats a BASE
compensació econòmica per
de dur a terme amb eficàcia els treballs ressenyats.

  

Descripció

Resseguit de camp total
Resseguit de camp parcial
Confecció model 902
902 excés 
Recurs 
FXCC 
Fitxa tècnica
FIN 

 
 
3. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i trenta
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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Actuacions d’investigació dels fets imposables ignorat, així com 
les de comprovació, dirigides a verificar el compliment adequat 
pels subjectes passius de les obligacions i deures que, respecte 
del Cadastre o a l’IBI, estableixen al LRBRL i les disposicions que 
la desenvolupen, per posar en coneixement de la Gerència del 
Cadastre i iniciar, si ho considera procedent, la corresponent 
actuació inspectora. 

Els treballs seran realitzats per BASE-Gestió d’Ingressos, 
Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en el règim que 
aquest organisme determini. 

La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, 
percebrà la taxa per prestació de serveis establerta a l’article 5 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de 
serveis encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos com a 
compensació econòmica per les despeses que ha d’atendre per tal 
de dur a terme amb eficàcia els treballs ressenyats.

Descripció 
Actualitzacions de caràcter 

general al municipi

Resseguit de camp total 2,93 € per unitat/urbana
Resseguit de camp parcial 13,68 € per unitat/urbana
Confecció model 902 12,01 € per unitat/urbana

 1,31 € per unitat/càrrec
9,27 €  

15,67 € per unitat/cc
Fitxa tècnica 3,93 € per unitat/càrrec

17,18 € per unitat/càrrec

3. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

I, essent les vuit i trenta-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 

    La secretària

Actuacions d’investigació dels fets imposables ignorat, així com 
ació, dirigides a verificar el compliment adequat 

pels subjectes passius de les obligacions i deures que, respecte 
del Cadastre o a l’IBI, estableixen al LRBRL i les disposicions que 
la desenvolupen, per posar en coneixement de la Gerència del 

niciar, si ho considera procedent, la corresponent 

Gestió d’Ingressos, 
Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en el règim que 

Gestió d’Ingressos, 
percebrà la taxa per prestació de serveis establerta a l’article 5 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de 

Gestió d’Ingressos com a 
les despeses que ha d’atendre per tal 

de dur a terme amb eficàcia els treballs ressenyats. 

Actualitzacions de caràcter 
general al municipi 

per unitat/urbana 
per unitat/urbana 
per unitat/urbana 
per unitat/càrrec 

per unitat/cc 
per unitat/càrrec 
per unitat/càrrec 

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 set de la tarda del dia 
febrer de dos mil dotze
primer tinent d’alcalde
que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
PRESIDENT: 
Antonio López i López 
 
REGIDORS: 
Carles Guillén i Montserrat
 
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat Inglès i Novell
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Josep M. Gavaldà i Colomina
 
SECRETÀRIA: 
Catalina Eva Alemany i Covas 
 
Oberta la sessió pel Sr. 
del 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. EXPOSICIÓ DE TEMES DE LES REGIDORIES
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, a
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia 
dotze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López

primer tinent d’alcalde, 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 

 

Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
ti Gatell i Anglès 

Montserrat Inglès i Novell 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Josep M. Gavaldà i Colomina, Alcalde 

Catalina Eva Alemany i Covas  

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

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE GENER DE 2012. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 12 de gener de 2012, l’esborrany de la qual
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

EXPOSICIÓ DE TEMES DE LES REGIDORIES. 

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 setze de 
Antonio López i López, 

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 

, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre 

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

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

estat tramès juntament 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, 
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El Sr. Antonio López informa que s’han programat un seguit de caminades 
populars pel terme municipal per tal de fomentar l’activitat física i donar a 
conèixer el patrimoni natural i els indrets amb especial valor paisatgístic del 
municipi. 
 
Les caminades es preveuen realitzar els dies 26 de febrer, 25 de març, 6 de 
maig i 3 de juny. 
 
Finalment, i com a colofó, es preveu realitzar una sortida per al dia 1 de juliol, 
per anar a conèixer la Juncosa del Montmell, en que els integrants del grup 
excursionista d’aquesta població ens faran de guia. Per al desplaçament 
s’haurà de contractar un autobús i es donarà l’opció de dinar a un restaurant o 
fer pícnic. S’ha calculat que el preu de la sortida per participant estarà al 
voltant dels 5 euros. 
 
També s’informa que els dies 10 i 11 de febrer es va realitzar un curs de 
Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als vigilants 
de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat de les 
piscines municipals i per a l’e
als efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos 
necessària la utilització de l’aparell desfibril·lador que té l’ajuntament. Ni 
l’agutzil ni el bidell del CEIP van poder assistir
 
Arran de diferents converses amb especialistes en la matèria es proposa 
comprar un altre aparell desfibril·lador automatitzat i fer extensiu el curs per 
als responsables del Club Esportiu El Catllar, doncs és obligatori que als dies 
de partit hi hagi un aparell al camp i una persona facultada per utilitzar
 
Es comunica que ja ha finalitzat el repartiment de les noves peces de roba 
que completen l’uniformitat dels vigilants municipals i que es redactarà un 
reglament regulador de la utilització del vestua
es faci aquesta darrera tasca, es preveu que utilitzin les peces bicolor 
recentment adquirides ja que faciliten la seva identificació visual per als veïns. 
Les camises es reservaran per als actes oficials en que s’hagi de 
imatge institucional de la Corporació.
 
Finalment s’informa que en breu es preveu adquirir un nou vehicle 4x4 per als 
vigilants en substitució de l’actual, atès que aquest ja està deteriorat pel seu 
us. El nou vehicle es rotularà i serigrafiarà p
 
Intervé la Sra. Goretti Gatell per informar que s’han programat, conjuntament 
amb la direcció del CEIP l’Agulla i l’AMPA, un seguit d’activitats per al foment 
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Finalment, i com a colofó, es preveu realitzar una sortida per al dia 1 de juliol, 
per anar a conèixer la Juncosa del Montmell, en que els integrants del grup 

ista d’aquesta població ens faran de guia. Per al desplaçament 
s’haurà de contractar un autobús i es donarà l’opció de dinar a un restaurant o 
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necessària la utilització de l’aparell desfibril·lador que té l’ajuntament. Ni 

Arran de diferents converses amb especialistes en la matèria es proposa 
comprar un altre aparell desfibril·lador automatitzat i fer extensiu el curs per 
als responsables del Club Esportiu El Catllar, doncs és obligatori que als dies 

arell al camp i una persona facultada per utilitzar-lo. 

Es comunica que ja ha finalitzat el repartiment de les noves peces de roba 
que completen l’uniformitat dels vigilants municipals i que es redactarà un 

ri d’aquets col·lectiu. Mentre no 
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de l’activitat física dels alumnes. En primer lloc i durant el m
preveu fer una sessió gratuïta d’iniciació al golf per als alumnes a partir de P5. 
Aquesta acció es durà a terme a l’escola de golf del Club Costa Dorada. Els 
nens i nenes del CEIP s’hi desplaçaran caminant. Posteriorment, al mes de 
juny es duran a terme unes jornades d’iniciació al tennis a les pistes 
municipals de la Torre d’en Guiu.
 
També s’ha programat una prova duatló oberta i adaptada per a participants 
de totes les edats per tal que hi puguin participar els alumnes del CEIP. La 
prova es preveu realitzar el proper 13 de maig.
 
En quant a la programació d’activitats esportives per a adults es preveu 
realitzar, el 15 d’abril, l’Open Natura, comptant amb la col·laboració de la Colla 
BTT del municipi. Per aquest an
els altres anys. 
 
S’està negociant la realització de l’Eternal Running, cursa lúdica d’obstacles, 
per al proper 10 de juny. Encara està pendent de concretar.
 
En quant a les activitats que es realitzen a la sala gran de l’edifici de les 
antigues escoles, el promotor i professor de taekwondo ha informat que cessa 
l’activitat per manca d’alumnes. Abans d’adoptar aquesta mesura se li 
proposà de coordinar-
pràctica esportiva, però no hi va haver
 
Finalment informar que l’associació Mestral, per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb minusvalia física, ens ha ofert la seva col·laboració 
per detectar mancances en la mobilitat urbana d’aquest col·lectiu, en el marc 
del programa que duen a terme amb el nom “anem
seus tècnics al municipi i després d’una avaluació de les instal·lacions i la 
vialitat presenten un informe amb propostes a tenir en compte en aquest 
camp, com ara la creació de places d’aparcam
d’accés per a minusvàlids.
 
La Sra. Sílvia Juanes explica que té la proposta de la companyia teatral “
Ras Grup de Teatre” per actuar a l’auditori del centre cultural amb la 
representació de l’obra “
sense cost per a l’ajuntament. Cobrarien el que es recaptés de la venda 
d’entrades. S’està acabant de tancar la negociació per portar
 
Arran de la petició de participants d’altres anys, s’està negociant la possibilitat 
d’organitzar una nova edició del curs de sardanes, tant per a iniciats com per 
a persones novells. 
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Finalment informar que l’associació Mestral, per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb minusvalia física, ens ha ofert la seva col·laboració 
per detectar mancances en la mobilitat urbana d’aquest col·lectiu, en el marc 
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nens i nenes del CEIP s’hi desplaçaran caminant. Posteriorment, al mes de 

uran a terme unes jornades d’iniciació al tennis a les pistes 

També s’ha programat una prova duatló oberta i adaptada per a participants 
de totes les edats per tal que hi puguin participar els alumnes del CEIP. La 

En quant a la programació d’activitats esportives per a adults es preveu 
realitzar, el 15 d’abril, l’Open Natura, comptant amb la col·laboració de la Colla 

ys s’ha aconseguit rebaixar el cost respecte 

S’està negociant la realització de l’Eternal Running, cursa lúdica d’obstacles, 
 

En quant a les activitats que es realitzen a la sala gran de l’edifici de les 
ntigues escoles, el promotor i professor de taekwondo ha informat que cessa 

l’activitat per manca d’alumnes. Abans d’adoptar aquesta mesura se li 
se amb l’AMPA per organitzar conjuntament aquesta 

Finalment informar que l’associació Mestral, per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb minusvalia física, ens ha ofert la seva col·laboració 
per detectar mancances en la mobilitat urbana d’aquest col·lectiu, en el marc 

hi junts”. Desplacen els 
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Per al proper mes de març està previst realitzar l’exposició d’obres i treballs 
realitzats per interns del centre penitenciari de Tarragona. Paral·lelament es 
faran xerrades informatives, destinades als adolescents i joves i als pares 
d’aquests, per a la prevenció de la drogodependència i la vinculació d’aquesta 
amb el mon delictiu. 
 
Pren la paraula el Sr. López per informar que s’ha sol·licitat a la Diputació la 
cessió temporal de l’exposició sobre la cova urbana de Tarragona. A més es 
farà una conferència i una visita guiada per membres del SIET per visitar la 
cova amb un preu rebaixat un 50%, quedant per 30 
 
Intervé de nou la Sra. Gatell per explicar que la funda
sol·licitat la col·laboració de l’ajuntament per recaptar fons en suport de la 
campanya que ha endegat per lluitar contra la pobresa. Es proposa muntar 
una paradeta per a la venda de productes durant la celebració d’alguna de les 
proves esportives que s’han programat.
 
Alhora el Sr. López diu que es podria cobrar un preu simbòlic d’un euro en les 
caminades previstes per als mesos de març, maig i juny per destinar
aquesta causa. 
 
També s’informa que des de les regidories de Governació i
s’està preparant la redacció d’un protocol d’actuació per atendre les 
necessitats de col·lectius vulnerables davant onades de fred o calor. S’ha 
sol·licitat la col·laboració dels presidents de les urbanitzacions, serveis socials 
i del cap local de sanitat per identificar les persones en situació de risc.
 
Finalment el Sr. López informa que per al proper dia 13 de març hi ha prevista 
una xerrada informativa sobre el morrut de les palmeres que duran a terme 
responsables tècnics de sanitat veg
la Generalitat. 
 
Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que finalment es celebrarà, el proper 
dia 18 de febrer, el carnaval, tot i que s’han reduït els costos al mínim.
 
En aquesta línia de contenció de la despes
dels tres tombs, encara que aquí és més complicat rebaixar despesa. 
Inicialment es preveia fer la festa el dia 11 de març, però com que ja hi havia 
una altra població que havia agafat aquesta data, es traslladarà al dia 1
març.  
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Finalment informa que s’està mirant d’organitzar la sortida anual a la neu, que 
queda a expenses de trobar un allotjament de qualitat i a bon preu per oferir 
unes condicions econòmiques atractives que fomentin la participació. 
 
3. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i quinze
tractar, el Sr. president
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
El president 
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Vist i Plau                                                                         La secretària 
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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 quinze de 
març de dos mil dotze, 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 LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE FEBRER DE 2012.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2012, l’esborrany de la qual havia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES I 
SEGURETAT INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 
OCUPACIÓ PER AL SUBMINISTR
COMPLETA EXTENSIÓ DE LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA.
 

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia quinze de 
març de dos mil dotze, 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 

 
uillén 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 

ACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE FEBRER DE 2012.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2012, l’esborrany de la qual havia 

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

2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES I 
SEGURETAT INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 
OCUPACIÓ PER AL SUBMINISTR AMENT DE GAS EN EL PLA PER A LA 
COMPLETA EXTENSIÓ DE LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA.

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 quinze de 
març de dos mil dotze, 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 

ACIÓ DE L’ESBORRANY 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 16 de febrer de 2012, l’esborrany de la qual havia 

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

2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES I 
SEGURETAT INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 

AMENT DE GAS EN EL PLA PER A LA 
COMPLETA EXTENSIÓ DE LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA.  
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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:
 
Examinada l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió 
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012).
 
L’ajuntament ha convingut amb Gas Natural Distribución SDG, SA, en tant 
que empresa distribuïdora titular de l’autorització administrativa per a la 
conducció i el subministrament de gas natural al municipi, l’encàrrec de la 
documentació tècnica necessària per construir la canalització per la 
gasificació del terme municipal i concórrer a la con
esmentada. 
 
Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la qualitat de vida dels nostres 
habitants i el desenvolupament dels sectors econòmics del municipi.
 
Examinat el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració 
de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el  
qual es 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 comp
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de 

per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la 
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 
2012), publicada al DOGC núm. 6068, de 16 de
implantació d’instal·lacions de distribució de gas natural al terme 
municipal. 

 
Segon. Aprovar l’avantprojecte de les activitats a realitzar i demés 

documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria, 
que consta a l’expedien

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

l’esmentada convocatòria.
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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: 

Examinada l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió 
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012). 

L’ajuntament ha convingut amb Gas Natural Distribución SDG, SA, en tant 
ibuïdora titular de l’autorització administrativa per a la 

conducció i el subministrament de gas natural al municipi, l’encàrrec de la 
documentació tècnica necessària per construir la canalització per la 
gasificació del terme municipal i concórrer a la con

Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la qualitat de vida dels nostres 
habitants i el desenvolupament dels sectors econòmics del municipi.

Examinat el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració 
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el  

qual es 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 la delegació de competències efectuada mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada 
l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 

subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la 
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 
2012), publicada al DOGC núm. 6068, de 16 de
implantació d’instal·lacions de distribució de gas natural al terme 

Aprovar l’avantprojecte de les activitats a realitzar 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 grau màxim, de conformitat amb les bases de 
l’esmentada convocatòria. 

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

febrer, per la qual es convoquen 
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió 

L’ajuntament ha convingut amb Gas Natural Distribución SDG, SA, en tant 
ibuïdora titular de l’autorització administrativa per a la 

conducció i el subministrament de gas natural al municipi, l’encàrrec de la 
documentació tècnica necessària per construir la canalització per la 
gasificació del terme municipal i concórrer a la convocatòria d’ajuts 

Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la qualitat de vida dels nostres 
habitants i el desenvolupament dels sectors econòmics del municipi. 

Examinat el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració 
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el  

qual es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels 
quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari. 

etent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 

subvencions regulada 
l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 

subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la 
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 
2012), publicada al DOGC núm. 6068, de 16 de febrer, per a la 
implantació d’instal·lacions de distribució de gas natural al terme 

Aprovar l’avantprojecte de les activitats a realitzar i demés 
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria, 

t i es dóna per reproduïda. 

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 
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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 Gene
de Catalunya, als efectes que disposa la convocatòria esmentada.

 
3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DEL 
CATLLAR I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA PER A LA 
GASIFICACIÓ DEL MUNICIPI.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Per tal de poder prosseguir amb la instal·lació de la xarxa de distribució de gas 
al municipi iniciada l’any 2009
urbà de la vila, a diferents urbanitzacions i al centre penitenciari de Mas Enric, 
aprofitant la possibilitat de finançament que obre 
regulada per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 
subvencions per al subministra
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012)
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA la l’ampliació de la referida xarxa.
 
A aquests efectes és necessari establir les condicions de la rel
l’ajuntament i l’empresa per a l’execució dels treballs, supeditant el 
finançament d’aquests a l’obtenció dels recursos econòmics procedents de 
l’ajut referit, que pot arribar a finançar fins al 50% del cost de les obres, amb 
un màxim absolut de 390.000 euros i a cost 0 per a l’ajuntament.
 
Examinat el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels treballs de 
gasificació del terme municipal que consta a l’expedient i és dóna per 
reproduït. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Aprovar el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 

DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels 
treballs de gasificació del terme municipal.

 
Segon.  Notificar el pres

SA als efectes escaients.
 
Tercer.  Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per 

executar el present acord.
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Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Gene
de Catalunya, als efectes que disposa la convocatòria esmentada.

3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DEL 
CATLLAR I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA PER A LA 
GASIFICACIÓ DEL MUNICIPI.  

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

Per tal de poder prosseguir amb la instal·lació de la xarxa de distribució de gas 
al municipi iniciada l’any 2009 per donar subministrament energètic al nucli 

la vila, a diferents urbanitzacions i al centre penitenciari de Mas Enric, 
aprofitant la possibilitat de finançament que obre la convocatòria d’ajuts 
regulada per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 
subvencions per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió 
de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012), s’ha negociat amb GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA la l’ampliació de la referida xarxa.

A aquests efectes és necessari establir les condicions de la rel
l’ajuntament i l’empresa per a l’execució dels treballs, supeditant el 
finançament d’aquests a l’obtenció dels recursos econòmics procedents de 
l’ajut referit, que pot arribar a finançar fins al 50% del cost de les obres, amb 

390.000 euros i a cost 0 per a l’ajuntament.

Examinat el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels treballs de 
gasificació del terme municipal que consta a l’expedient i és dóna per 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels 
treballs de gasificació del terme municipal. 

Notificar el present acord a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, 
SA als efectes escaients. 

Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per 
executar el present acord. 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes que disposa la convocatòria esmentada. 

3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DEL 
CATLLAR I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA PER A LA 

’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Per tal de poder prosseguir amb la instal·lació de la xarxa de distribució de gas 
per donar subministrament energètic al nucli 

la vila, a diferents urbanitzacions i al centre penitenciari de Mas Enric, 
la convocatòria d’ajuts 

regulada per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es convoquen 
ment de gas en el Pla per a la completa extensió 

, s’ha negociat amb GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA la l’ampliació de la referida xarxa. 

A aquests efectes és necessari establir les condicions de la relació entre 
l’ajuntament i l’empresa per a l’execució dels treballs, supeditant el 
finançament d’aquests a l’obtenció dels recursos econòmics procedents de 
l’ajut referit, que pot arribar a finançar fins al 50% del cost de les obres, amb 

390.000 euros i a cost 0 per a l’ajuntament. 

Examinat el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels treballs de 
gasificació del terme municipal que consta a l’expedient i és dóna per 

Aprovar el document d’acords entre l’ajuntament i GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN, SDG, SA per al finançament de l’execució dels 

ent acord a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, 

Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per 
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Quart. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament a la 
propera sessió que es celebri.

 
4. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS CATALANES PER 
ESTABLIR EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efect
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
La Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions provincials i les 
associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), en data 8 de març de 
2012, han signat un conveni de col·laboració 
Extraordinari d’Assistència Financera Local amb l’objectiu de subvenir les 
necessitats financeres dels ens locals derivades dels deutes reconeguts per la 
Generalitat a data 31 de desembre de 2011 i que estiguin pendents de 
pagament, essent les Diputacions les que adquiriran aquests drets de crèdit, 
els liquidin als ajuntaments i posteriorment els recuperin de la Generalitat.
 
Examinat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions de Barcelona, 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, que 
consta a l’expedient i és dóna per reproduït.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Que l’ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat 

de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes , publicat al 
DOGC  de data 12 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla 
d’Assistència Fina

 
Segon.  Que d’acord amb el que es preveu a l’esmentat Conveni, sol·licita a 

la Diputació de Tarragona un pagament per import de 169.567,16 
(cent seixanta
cèntims), per compte dels crèdits que aquest ajuntament
la Generalitat de Catalunya i que es relacionen tot seguit:

 
Codi 

18080 
18080 
18030 
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Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament a la 
opera sessió que es celebri. 

4. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS CATALANES PER 
ESTABLIR EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.

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

La Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions provincials i les 
associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), en data 8 de març de 
2012, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local amb l’objectiu de subvenir les 
necessitats financeres dels ens locals derivades dels deutes reconeguts per la 
Generalitat a data 31 de desembre de 2011 i que estiguin pendents de 

gament, essent les Diputacions les que adquiriran aquests drets de crèdit, 
els liquidin als ajuntaments i posteriorment els recuperin de la Generalitat.

Examinat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions de Barcelona, Lleida Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, que 
consta a l’expedient i és dóna per reproduït. 

ia, la Junta de govern acorda: 

Que l’ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes , publicat al 
DOGC  de data 12 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla 
d’Assistència Financera Local. 

Que d’acord amb el que es preveu a l’esmentat Conveni, sol·licita a 
la Diputació de Tarragona un pagament per import de 169.567,16 
(cent seixanta-nou mil cinc cents seixanta-set euros amb setze 
cèntims), per compte dels crèdits que aquest ajuntament
la Generalitat de Catalunya i que es relacionen tot seguit:

Concepte 
FCL AJUNT 
FCL AJUNT 
LLAR D’INFANTS 

Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament a la 

4. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS CATALANES PER 
ESTABLIR EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.  

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

La Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions provincials i les 
associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), en data 8 de març de 

per al desenvolupament del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local amb l’objectiu de subvenir les 
necessitats financeres dels ens locals derivades dels deutes reconeguts per la 
Generalitat a data 31 de desembre de 2011 i que estiguin pendents de 

gament, essent les Diputacions les que adquiriran aquests drets de crèdit, 
els liquidin als ajuntaments i posteriorment els recuperin de la Generalitat. 

Examinat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les 
Lleida Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, que 

Que l’ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes , publicat al 
DOGC  de data 12 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla 

Que d’acord amb el que es preveu a l’esmentat Conveni, sol·licita a 
la Diputació de Tarragona un pagament per import de 169.567,16 € 

set euros amb setze 
cèntims), per compte dels crèdits que aquest ajuntament té enfront 
la Generalitat de Catalunya i que es relacionen tot seguit: 

Import 
10.993,46 € 
89.773,70 € 
68.800,00 € 
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Tercer.  Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licita

l’ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits 
a favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar 
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació.

 
Quart.  Que l’ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 

d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de 
personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors.

 
5.  TORN OBERT DE PARAULES
 
El Sr. alcalde informa sobre la reunió mantinguda pels alcaldes dels municipis 
que tenen delegada la gestió de la recollida d’escombraries en el Consell 
Comarcal, especialment pel què fa al deute que el Consell té amb l’empresa 
prestadora del servei, com a con
ajuntaments no es troben al corrent de pagament, i que en aquests moments 
equival a un import de l’ordre dels 4 milions d’euros.
 
Per tal de fer front a aquest pagament s’està estudiant el refinançament 
d’aquest deute a 8 anys, (3 anys que resten del contracte i 5 més), que faria la 
mateixa empresa Focsa, a canvi de prorrogar durant 5 anys el contracte 
vigent, que finalitza el 31 de desembre de 2014. 
 
Aquest acord implicaria, també, la retirada per part de Focsa del cont
administratiu que va interposar ja fa més d’un any en reclamació d’aquest 
deute, i, per altra banda, no aplicaria interessos pel retard acumulat. Això 
permetria que els ajuntaments es posessin al dia i liquidar el deute actual en 
quotes assumibles amb el compromís de pagar puntualment a partir d’ara per 
tal de no generar nou deute.
 
Pel que fa al nostre ajuntament, cal dir que tenim liquidades totes les factures 
entrades abans del 31 de desembre passat; tanmateix, durant els mesos de 
gener i febrer hem rebut la facturació corresponent als darrers mesos de 
servei de 2011 que ascendeixen a  180.000 euros que encara no s’han 
liquidat, a l’espera d’aquest possible acord i acollir
 
Tan sols hi ha dos ajuntaments que en principi no es
plantejament de la pròrroga, són els ajuntaments del Morell i la Secuita. 
 

Ajuntament del Catllar 

Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licita
l’ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits 
a favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar 
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 

’ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de 
personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors. 

TORN OBERT DE PARAULES  

r. alcalde informa sobre la reunió mantinguda pels alcaldes dels municipis 
que tenen delegada la gestió de la recollida d’escombraries en el Consell 
Comarcal, especialment pel què fa al deute que el Consell té amb l’empresa 
prestadora del servei, com a conseqüència de que la major part dels 
ajuntaments no es troben al corrent de pagament, i que en aquests moments 
equival a un import de l’ordre dels 4 milions d’euros. 

Per tal de fer front a aquest pagament s’està estudiant el refinançament 
8 anys, (3 anys que resten del contracte i 5 més), que faria la 

mateixa empresa Focsa, a canvi de prorrogar durant 5 anys el contracte 
vigent, que finalitza el 31 de desembre de 2014.  

Aquest acord implicaria, també, la retirada per part de Focsa del cont
administratiu que va interposar ja fa més d’un any en reclamació d’aquest 
deute, i, per altra banda, no aplicaria interessos pel retard acumulat. Això 
permetria que els ajuntaments es posessin al dia i liquidar el deute actual en 

mb el compromís de pagar puntualment a partir d’ara per 
tal de no generar nou deute. 

Pel que fa al nostre ajuntament, cal dir que tenim liquidades totes les factures 
entrades abans del 31 de desembre passat; tanmateix, durant els mesos de 

em rebut la facturació corresponent als darrers mesos de 
servei de 2011 que ascendeixen a  180.000 euros que encara no s’han 
liquidat, a l’espera d’aquest possible acord i acollir-nos al refinançament. 

Tan sols hi ha dos ajuntaments que en principi no estan d’acord amb el 
plantejament de la pròrroga, són els ajuntaments del Morell i la Secuita. 

Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, 
l’ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits 
a favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar 
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 

’ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de 
personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 

r. alcalde informa sobre la reunió mantinguda pels alcaldes dels municipis 
que tenen delegada la gestió de la recollida d’escombraries en el Consell 
Comarcal, especialment pel què fa al deute que el Consell té amb l’empresa 

seqüència de que la major part dels 
ajuntaments no es troben al corrent de pagament, i que en aquests moments 

Per tal de fer front a aquest pagament s’està estudiant el refinançament 
8 anys, (3 anys que resten del contracte i 5 més), que faria la 

mateixa empresa Focsa, a canvi de prorrogar durant 5 anys el contracte 

Aquest acord implicaria, també, la retirada per part de Focsa del contenciós 
administratiu que va interposar ja fa més d’un any en reclamació d’aquest 
deute, i, per altra banda, no aplicaria interessos pel retard acumulat. Això 
permetria que els ajuntaments es posessin al dia i liquidar el deute actual en 

mb el compromís de pagar puntualment a partir d’ara per 

Pel que fa al nostre ajuntament, cal dir que tenim liquidades totes les factures 
entrades abans del 31 de desembre passat; tanmateix, durant els mesos de 

em rebut la facturació corresponent als darrers mesos de 
servei de 2011 que ascendeixen a  180.000 euros que encara no s’han 

nos al refinançament.  

tan d’acord amb el 
plantejament de la pròrroga, són els ajuntaments del Morell i la Secuita.  
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Per altra banda la pròrroga ens permetria la substitució total dels contenidors 
existents al nostre municipi, canviant de sistema amb contenidors Easy. En 
aquesta renovació de contenidors també hi estan interessats els ajuntaments 
de la Pobla de Mafumet, la Riera de Gaià, Altafulla i molt probablement la 
Pobla de Montornès, amb la qual cosa els costos de repercussió serien més 
assumibles, tot i que representaria u
 
Seguint en aquest ordre de qüestions, s’informa que les deixalleries passaran 
de l’actual horari servei de 6 dies a la setmana a 4 dies, tancant de dilluns a 
dimecres. Aquest canvi suposaran reduir el cost passant dels 38.000 
actualment als 28.000 
 
També cal informar que com ja havíem comentat anteriorment s’han iniciat les 
tasques per posar ordre al catàleg i fons de la biblioteca i al seu sistema de 
funcionament. En primer lloc, i per tal d’adequar el catàleg i e
biblioteca s’han contractat els serveis de la Sra. Dolors Gironès, bibliotecària 
amb experiència de la Biblioteca Central de Barcelona i que també presta els 
seus serveis a la biblioteca pública de Tarragona. Aquesta persona està 
depurant els fons i catalogant les aportacions i adquisicions de llibres que 
durant els darrers anys ha anat acumulant la biblioteca, separant els volums 
en bon estat d’aquells que no compleixen, ja sigui per contingut o estat físic, 
amb els estàndards de la biblioteco
regidoria de cultura, s’està elaborant un reglament regulador del servei per 
adequar el funcionament i l’accés a les instal·lacions, que serà sotmès a 
l’aprovació d’un proper plenari de l’ajuntament.
 
I, essent les vuit i quaranta
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la 
secretària, estenc la present acta.
 
Vist i Plau                                                                         La secr
L’alcalde 
 

Ajuntament del Catllar 

Per altra banda la pròrroga ens permetria la substitució total dels contenidors 
existents al nostre municipi, canviant de sistema amb contenidors Easy. En 

a renovació de contenidors també hi estan interessats els ajuntaments 
de la Pobla de Mafumet, la Riera de Gaià, Altafulla i molt probablement la 
Pobla de Montornès, amb la qual cosa els costos de repercussió serien més 
assumibles, tot i que representaria un cost addicional important.

Seguint en aquest ordre de qüestions, s’informa que les deixalleries passaran 
de l’actual horari servei de 6 dies a la setmana a 4 dies, tancant de dilluns a 
dimecres. Aquest canvi suposaran reduir el cost passant dels 38.000 
actualment als 28.000 €.  

També cal informar que com ja havíem comentat anteriorment s’han iniciat les 
tasques per posar ordre al catàleg i fons de la biblioteca i al seu sistema de 
funcionament. En primer lloc, i per tal d’adequar el catàleg i e
biblioteca s’han contractat els serveis de la Sra. Dolors Gironès, bibliotecària 
amb experiència de la Biblioteca Central de Barcelona i que també presta els 
seus serveis a la biblioteca pública de Tarragona. Aquesta persona està 

fons i catalogant les aportacions i adquisicions de llibres que 
durant els darrers anys ha anat acumulant la biblioteca, separant els volums 
en bon estat d’aquells que no compleixen, ja sigui per contingut o estat físic, 

s de la biblioteconomia. Simultàniament, per part de la 
regidoria de cultura, s’està elaborant un reglament regulador del servei per 
adequar el funcionament i l’accés a les instal·lacions, que serà sotmès a 
l’aprovació d’un proper plenari de l’ajuntament. 

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

Vist i Plau                                                                         La secr

Per altra banda la pròrroga ens permetria la substitució total dels contenidors 
existents al nostre municipi, canviant de sistema amb contenidors Easy. En 

a renovació de contenidors també hi estan interessats els ajuntaments 
de la Pobla de Mafumet, la Riera de Gaià, Altafulla i molt probablement la 
Pobla de Montornès, amb la qual cosa els costos de repercussió serien més 

n cost addicional important. 

Seguint en aquest ordre de qüestions, s’informa que les deixalleries passaran 
de l’actual horari servei de 6 dies a la setmana a 4 dies, tancant de dilluns a 
dimecres. Aquest canvi suposaran reduir el cost passant dels 38.000 € anuals 

També cal informar que com ja havíem comentat anteriorment s’han iniciat les 
tasques per posar ordre al catàleg i fons de la biblioteca i al seu sistema de 
funcionament. En primer lloc, i per tal d’adequar el catàleg i el fons de la 
biblioteca s’han contractat els serveis de la Sra. Dolors Gironès, bibliotecària 
amb experiència de la Biblioteca Central de Barcelona i que també presta els 
seus serveis a la biblioteca pública de Tarragona. Aquesta persona està 

fons i catalogant les aportacions i adquisicions de llibres que 
durant els darrers anys ha anat acumulant la biblioteca, separant els volums 
en bon estat d’aquells que no compleixen, ja sigui per contingut o estat físic, 

nomia. Simultàniament, per part de la 
regidoria de cultura, s’està elaborant un reglament regulador del servei per 
adequar el funcionament i l’accés a les instal·lacions, que serà sotmès a 

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

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

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 
alcalde-president, es r
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 Montserr
 
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’ESBORRA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb l
 
2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA 
PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia qu
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del 
, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

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.

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
Carles 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’ESBORRA NY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 15 de març de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA 
PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS.  

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

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

de la tarda del dia dotze d’abril 
, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

euneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local. 

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

NY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

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

a convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

2. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
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Mitjançant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
dates 20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 
específiques i la convocatòria que 
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’actuacions de 
prevenció local d’incendis forestals, les quals han estat publicades mitjançant 
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de 
número 49, de 28 de febrer de 2012.
 
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les 
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del 
municipi per a la concurrència a la convocatòria dels ajut
documentació necessària per concórrer
per reproduïda. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut d
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 

finançament d’actuacions de preve
promoguda per la Diputació.

 
Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 

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

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

l’esmentada convocatòria.
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona.
 
3. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL 
FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CONSULTORIS 
MÈDICS LOCALS. 
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 

Ajuntament del Catllar 

Mitjançant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
dates 20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’actuacions de 
prevenció local d’incendis forestals, les quals han estat publicades mitjançant 
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de 
número 49, de 28 de febrer de 2012. 

Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les 
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del 
municipi per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés 
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut d
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals 
promoguda per la Diputació. 

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.

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

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària a la Diputació de Tarragona. 

3. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
ENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL 

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CONSULTORIS 

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 acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
dates 20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 

han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’actuacions de 
prevenció local d’incendis forestals, les quals han estat publicades mitjançant 
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província 

Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les 
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del 

s esmentats i demés 
hi, que consta a l’expedient i es dóna 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la 
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 
nció local d’incendis forestals 

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. 

licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

3. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
ENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL 

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CONSULTORIS 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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Mitjançant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de dates 
20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments 
derivades del funcionament
locals de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci 
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Provínc
28 de febrer de 2012. 
 
Examinada la memòria valorada de funcionament
del consultori mèdic, en la qual es detallen les despeses de manteniment 
ordinari de les instal·lacions i serveis i, alhora, es preveu pintar l
dependències i l’adquisició d’un equip desfibril·lador, redactada per a la 
concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació 
necessària per concórrer
reproduïda. 
 
Vist que la Junta de gov
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la 
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011.
 
En conseqüència, la Junta de gov
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 

finançament de despeses derivades del funcionament
manteniment dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal,
promoguda per la Diputació.

 
Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 

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

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

l’esmentada convocatòria.
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona.
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çant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de dates 
20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses 
derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics 
locals de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci 
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Provínc

Examinada la memòria valorada de funcionament, conservació i manteniment
del consultori mèdic, en la qual es detallen les despeses de manteniment 
ordinari de les instal·lacions i serveis i, alhora, es preveu pintar l
dependències i l’adquisició d’un equip desfibril·lador, redactada per a la 
concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació 
necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la 
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 
finançament de despeses derivades del funcionament
manteniment dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal,
promoguda per la Diputació. 

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 grau màxim, de conformitat amb les bases de 
entada convocatòria. 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
ia a la Diputació de Tarragona. 

çant acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de dates 
20 i 27 de gener de 2012, es varen aprovar, entre d’altres, les bases 
específiques i la convocatòria que han de regir el procediment per a la 

er al finançament de despeses 
, conservació i manteniment dels consultoris mèdics 

locals de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci 
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 49, de 

, conservació i manteniment 
del consultori mèdic, en la qual es detallen les despeses de manteniment 
ordinari de les instal·lacions i serveis i, alhora, es preveu pintar les 
dependències i l’adquisició d’un equip desfibril·lador, redactada per a la 
concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació 

hi, que consta a l’expedient i es dóna per 

ern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la 
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per al 
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i 
manteniment dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, 

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 grau màxim, de conformitat amb les bases de 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
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4. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA 
D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 
2012. 
 
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 data 24 
de febrer de 2012 es varen aprovar inicialme
d’Acció Municipal, anualitat 2012, publicades als Butlletí Oficial de la Província 
número 51, d’1 de març de 2012. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de la 
mateixa data s’aprovà la convocatòria del PAM, condicionada a
definitiva de les bases esmentades, la qual es feu pública mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 66, de 19 de març de 2012.
 
Amb la formulació d’aquest Pla i com a novetat del mateix, exclusivament per 
a la seva anualitat de 2012,  la Diputació pretén, davant les dificultats 
econòmiques en què es troben els municipis, que els ens locals en funció de 
la seva planificació i els seus recursos assignin l’import del PAM, 
alternativament o de forma combinada, als progr
 
- Programa d’inversions: Actuacions destinades a l’execució d’obres i 
l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal.
 
 - Programa de despeses corrents: Per a facilitar el finançament i pagament 
de les actuacions de mante
equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als 
proveïdors. 
 
En la distribució de l’anualitat 2012 del PAM, efectuada tenint en compte el 
nombre de residents a cada municipi i una 
població , a l’ajuntament li corresponen 68.274,31 
convenient destinar a  sufragar el cost de despesa corrent de 
subministraments i manteniments, bàsicament, de l’enllumenat públic, serveis 
de neteja, transport i seguretat de les instal·lacions públ
 
Examinada la documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels 
ajuts esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concór
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011.
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4. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA 
D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 

èvia 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 data 24 
de febrer de 2012 es varen aprovar inicialment les bases reguladores del Pla 
d’Acció Municipal, anualitat 2012, publicades als Butlletí Oficial de la Província 
número 51, d’1 de març de 2012. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de la 
mateixa data s’aprovà la convocatòria del PAM, condicionada a
definitiva de les bases esmentades, la qual es feu pública mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 66, de 19 de març de 2012.

Amb la formulació d’aquest Pla i com a novetat del mateix, exclusivament per 
anualitat de 2012,  la Diputació pretén, davant les dificultats 

econòmiques en què es troben els municipis, que els ens locals en funció de 
la seva planificació i els seus recursos assignin l’import del PAM, 
alternativament o de forma combinada, als programes següents:

Programa d’inversions: Actuacions destinades a l’execució d’obres i 
l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal.

Programa de despeses corrents: Per a facilitar el finançament i pagament 
de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i 
equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als 

En la distribució de l’anualitat 2012 del PAM, efectuada tenint en compte el 
nombre de residents a cada municipi i una assignació fixa també per trams de 

ajuntament li corresponen 68.274,31 €, els quals s’estima 
convenient destinar a  sufragar el cost de despesa corrent de 
subministraments i manteniments, bàsicament, de l’enllumenat públic, serveis 
de neteja, transport i seguretat de les instal·lacions públiques.

Examinada la documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels 
ajuts esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
documentació necessària per concórrer a aquest convocatòria en virtut de la 
delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
de 30 de juny de 2011. 

4. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA 
D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 

èvia 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 data 24 
nt les bases reguladores del Pla 

d’Acció Municipal, anualitat 2012, publicades als Butlletí Oficial de la Província 
número 51, d’1 de març de 2012. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de la 
mateixa data s’aprovà la convocatòria del PAM, condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases esmentades, la qual es feu pública mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 66, de 19 de març de 2012. 

Amb la formulació d’aquest Pla i com a novetat del mateix, exclusivament per 
anualitat de 2012,  la Diputació pretén, davant les dificultats 

econòmiques en què es troben els municipis, que els ens locals en funció de 
la seva planificació i els seus recursos assignin l’import del PAM, 

ames següents: 

Programa d’inversions: Actuacions destinades a l’execució d’obres i 
l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal. 

Programa de despeses corrents: Per a facilitar el finançament i pagament 
niment, reparació i conservació dels serveis i 

equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als 

En la distribució de l’anualitat 2012 del PAM, efectuada tenint en compte el 
assignació fixa també per trams de 

€, els quals s’estima 
convenient destinar a  sufragar el cost de despesa corrent de 
subministraments i manteniments, bàsicament, de l’enllumenat públic, serveis 

iques. 

Examinada la documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels 
ajuts esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 

Vist que la Junta de govern local és competent per a l’aprovació de la 
rer a aquest convocatòria en virtut de la 

delegació de competències efectuada pel ple de l’ajuntament a la seva sessió 
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria del 

de la Diputació de Tarragona, anualitat 2012
 
Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada 

convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
 
Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les

l’esmentada convocatòria.
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona.
 
5. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les sis i vint
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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En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla d’Acció Mu
de la Diputació de Tarragona, anualitat 2012. 

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

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

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
ia a la Diputació de Tarragona. 

5. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

vint 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

Pla d’Acció Municipal 

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

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

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 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 
alcalde-president, es reun
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 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb la c
 
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MAS 
DE PANXÉ, SECTOR 21 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL
 
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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 3 DE MAIG DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del 
, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

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.

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
Carles 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 LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 D’ABRIL DE 2012. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MAS 
SECTOR 21 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL

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

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

de la tarda del dia tres de maig 
, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

eixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local. 

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

DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

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

onvocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MAS 
SECTOR 21 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL . 

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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Mitjançant Decret de l’alcaldia 2011/206, de 8 d’abril es va a
el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, sector 21 
municipal, promogut per la Junta de Compensació
 
El projecte d’urbanització fou sotmès a informació pública mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 93, de 21 d’abril de 2011, al 
diari El Punt de data 30 d’abril del mateix i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
 
Paral·lelament es sol·licitaren e
en la matèria i es procedí a la comunicació individualitzada de la resolució 
esmentada a totes les persones interessades.
 
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de 
terrenys del sector sense assolir
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província 
número 226, en compliment del tràmit referit.
 
En data 8 d’agost de 2011 es va rebre l’informe desfavorable de l’Agènci
Catalana de l’Aigua en quant a l’abastament del sector, el qual fou tramès, el 
10 d’agost, tant al president de la Junta de Compensació com a l’arquitecte 
redactor del projecte per a l’esmena de les deficiències detectades.
 
Presentada la documentació co
Compensació davant els Serveis Territorials de l’ACA i un cop lliurat el 
certificat relatiu a l’abastament que es requeria de l’ajuntament, en data 20 
d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable d’aquest organisme.
 
Atès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya 
 
Atès que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar definitivament 

sector 21 del planejament municip
Compensació

 
 

Ajuntament del Catllar 

Mitjançant Decret de l’alcaldia 2011/206, de 8 d’abril es va a
el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, sector 21 

promogut per la Junta de Compensació. 

tzació fou sotmès a informació pública mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 93, de 21 d’abril de 2011, al 
diari El Punt de data 30 d’abril del mateix i al tauler d’edictes de l’ajuntament.

Paral·lelament es sol·licitaren els informes als organismes amb competències 
en la matèria i es procedí a la comunicació individualitzada de la resolució 
esmentada a totes les persones interessades. 

se intentat la notificació individual a determinats propietaris de 
ctor sense assolir-la, en data 30 de setembre de 2011 es va 

publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província 
número 226, en compliment del tràmit referit. 

En data 8 d’agost de 2011 es va rebre l’informe desfavorable de l’Agènci
Catalana de l’Aigua en quant a l’abastament del sector, el qual fou tramès, el 
10 d’agost, tant al president de la Junta de Compensació com a l’arquitecte 
redactor del projecte per a l’esmena de les deficiències detectades.

Presentada la documentació corresponent per part de la Junta de 
Compensació davant els Serveis Territorials de l’ACA i un cop lliurat el 
certificat relatiu a l’abastament que es requeria de l’ajuntament, en data 20 
d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable d’aquest organisme.

ès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 

Atès que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
delegació de competències efectuada mitjançant decret 

de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, 
del planejament municipal, promogut per la Junta de 

Compensació. 

Mitjançant Decret de l’alcaldia 2011/206, de 8 d’abril es va aprovar inicialment 
el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, sector 21 del planejament 

tzació fou sotmès a informació pública mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 93, de 21 d’abril de 2011, al 
diari El Punt de data 30 d’abril del mateix i al tauler d’edictes de l’ajuntament. 

ls informes als organismes amb competències 
en la matèria i es procedí a la comunicació individualitzada de la resolució 

se intentat la notificació individual a determinats propietaris de 
la, en data 30 de setembre de 2011 es va 

publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província 

En data 8 d’agost de 2011 es va rebre l’informe desfavorable de l’Agència 
Catalana de l’Aigua en quant a l’abastament del sector, el qual fou tramès, el 
10 d’agost, tant al president de la Junta de Compensació com a l’arquitecte 
redactor del projecte per a l’esmena de les deficiències detectades. 

rresponent per part de la Junta de 
Compensació davant els Serveis Territorials de l’ACA i un cop lliurat el 
certificat relatiu a l’abastament que es requeria de l’ajuntament, en data 20 
d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable d’aquest organisme. 

ès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 

Atès que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
delegació de competències efectuada mitjançant decret 

el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, 
promogut per la Junta de 
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la 
del projecte i a les demés persones que puguin tenir un interès 
legítim i directe  sobre la matèria, així com a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.

 
3. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les set i quinze
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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Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació
del projecte i a les demés persones que puguin tenir un interès 
legítim i directe  sobre la matèria, així com a la Comissió Territorial 

rbanisme. 

. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

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 

                                                                     La secretària

Junta de Compensació, promotora 
del projecte i a les demés persones que puguin tenir un interès 
legítim i directe  sobre la matèria, així com a la Comissió Territorial 

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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia 
vint-i-quatre de maig de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. 
Gavaldà i Colomina, alcald
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 LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE MAIG DE 2012.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 3 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. 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 201
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 24 DE MAIG DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia 
quatre de maig de dos mil dotze, 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 

 

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
uillén 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 

ACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE MAIG DE 2012.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
sessió ordinària del dia 3 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

CCEPTACIÓ 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 201 1-2012. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia 
quatre de maig de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. 

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

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

ACIÓ DE L’ESBORRANY 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 3 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

CCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENTS 
D’ARTS PLÀSTIQUES ALS CENTRES D’ENSENYAMENT PRIMARI I 
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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 Decret del President
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, pr
subvenció per import de 1.3
per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 
secundari obligatori, per al curs 201
 
Vist que al pressupos
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 
de l’alcaldia 2011/345, de 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 

Tarragonès per import de 1.3
l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 
secundari obligatori, co

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

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

bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord
concessió de la subvenció.

 
Quart.  Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.
 
3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ESCOLES 
MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT EL CURS 2011
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:

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: 

Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 

subvenció per import de 1.300 € en el marc de la convocatòria de subvencions 
per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 
secundari obligatori, per al curs 2011-2012. 

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 de les 

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 

, de 4 de juliol. 

qüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
Tarragonès per import de 1.300 € (mil tres-cents euros) per a 
l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 
secundari obligatori, corresponents al curs 2011-201

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 a l’acord
concessió de la subvenció. 

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

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ESCOLES 
MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT EL CURS 2011 -2012.

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

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

del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
èvia la sol·licitud corresponent, una 

òria de subvencions 
per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 

t 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 

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

 i mitjançant decret 

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
cents euros) per a 

l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i 
2012. 

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

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 

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

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ESCOLES 

2012. 

ia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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Mitjançant Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·l
subvenció per import de 3.0
per al funcionament de les escoles municipals de música durant el curs 2011
2012. 
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per re
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 competè
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 pel Consell Comarcal del 

Tarragonès per import de 3.000 (tres mil euros) per al funcionament 
de l’escola municipal de música durant el curs 2011

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

estat atorgat.
 
Tercer. Comprometre’s a complir tote

bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 
concessió de la subvenció.

 
Quart.  Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.
 
4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENT 
D’ADULTS DURANT EL CURS 2011
 
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 del President del Co
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 

Ajuntament del Catllar 

Mitjançant Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 3.000 € en el marc de la convocatòria de subvencions 
per al funcionament de les escoles municipals de música durant el curs 2011

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 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 
de l’alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
Tarragonès per import de 3.000 (tres mil euros) per al funcionament 
de l’escola municipal de música durant el curs 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 a l’acord de 
concessió de la subvenció. 

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

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
ARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENT 

D’ADULTS DURANT EL CURS 2011 -2012. 

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 del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 

Mitjançant Decret del President del Consell Comarcal del Tarragonès de data 
icitud corresponent, una 

òria de subvencions 
per al funcionament de les escoles municipals de música durant el curs 2011-

Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
alitzar 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 
ncies 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 Consell Comarcal del 
Tarragonès per import de 3.000 (tres mil euros) per al funcionament 
de l’escola municipal de música durant el curs 2011-2012. 

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

s les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 

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

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL 
ARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE D’ENSENYAMENT 

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

nsell Comarcal del Tarragonès de data 
24 d’abril de 2012 se’ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

subvenció per import de 2.800
per a l’ensenyament d’adults durant el curs 2011
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient 
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la 
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 2011/345, de 4 de juliol.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 

Tarragonès per import de 2.80
funcionament de l’ensenyament d’adults durant el curs 2011

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

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

bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 
concessió de la subvenció.

 
Quart.  Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.
 
5. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ ALS SRS. DÍDAC GONZÀLEZ I 
ÁLVARO MORAL PER DESTIN
ESCOLAR A DIFERENTS ORGANITZACIONS AL SUD DEL MARROC EN 
OCASIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN UNA CURSA DE SEAT PANDA PER 
TERRES MARROQUINES.
 
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 18 d’abril de 2012 els Srs. Dídac González i Álvaro Moral, veïns del 
municipi, van sol·licitar una subvenció per a la participació 
d’un Raid amb vehicles Seat Panada pel Marroc, amb l’o
material escolar a diverses entitats del sud del país.

Ajuntament del Catllar 

subvenció per import de 2.800 € en el marc de la convocatòria de subvencions 
per a l’ensenyament d’adults durant el curs 2011-2012. 

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

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 
’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 pel Consell Comarcal del 
Tarragonès per import de 2.800 (dos mil vuit-cents euros) per al 
funcionament de l’ensenyament d’adults durant el curs 2011

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

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

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

ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ ALS SRS. DÍDAC GONZÀLEZ I 
ÁLVARO MORAL PER DESTIN AR-LA A L’ENTREGA DE MATERIAL 
ESCOLAR A DIFERENTS ORGANITZACIONS AL SUD DEL MARROC EN 
OCASIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN UNA CURSA DE SEAT PANDA PER 
TERRES MARROQUINES. 

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

En data 18 d’abril de 2012 els Srs. Dídac González i Álvaro Moral, veïns del 
municipi, van sol·licitar una subvenció per a la participació en l’edició de 2013 
d’un Raid amb vehicles Seat Panada pel Marroc, amb l’objectiu final de lliurar 
material escolar a diverses entitats del sud del país. 

òria de subvencions 

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

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
cents euros) per al 

funcionament de l’ensenyament d’adults durant el curs 2011-2012. 

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

Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les 
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de 

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

ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ ALS SRS. DÍDAC GONZÀLEZ I 
LA A L’ENTREGA DE MATERIAL 

ESCOLAR A DIFERENTS ORGANITZACIONS AL SUD DEL MARROC EN 
OCASIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN UNA CURSA DE SEAT PANDA PER 

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

En data 18 d’abril de 2012 els Srs. Dídac González i Álvaro Moral, veïns del 
en l’edició de 2013 

bjectiu final de lliurar 
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Vist que es sol·licità l’aportació de documentació complementària de 
conformitat amb les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de 
data 22 de maig de 2003 (publicad
fou lliurada en data 15 de maig de2012
 
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 l
 
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.
 
Atès que per al pagament
documentació que determina la base desena.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar els Srs. Dídac González i Álvaro Moral

import de  200
cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la 
en el Raid solidari amb Seat Panda pel Marroc, temporada 2013

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

del mateix haur
per la realització o participació (factures, rebuts, etc).

 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a
 
6. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER LA REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES ESCOLARS A L’AMPA L’AGULLA.
 
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 3 de maig de 2012, la Sra
l’Associació de Pares i Mares del CEIP l’Agulla
minorar la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres que ha fet l’entitat i 
que es destinen al préstec entre els alumnes de l’escol
cursos 2010-2011 i 2011
 

Ajuntament del Catllar 

Vist que es sol·licità l’aportació de documentació complementària de 
conformitat amb 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), la qual 
fou lliurada en data 15 de maig de2012 

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

ue importa la quantitat de 3.930 €. 

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. 

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: 

els Srs. Dídac González i Álvaro Moral una subvenció per 
200 € (dos-cents euros) en virtut de l'establert en la base 

cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la 
en el Raid solidari amb Seat Panda pel Marroc, temporada 2013

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

Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma

ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER LA REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES ESCOLARS A L’AMPA L’AGULLA.  

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 3 de maig de 2012, la Sra. Sandra López Russo, en representació de 
l’Associació de Pares i Mares del CEIP l’Agulla, sol·licità una subvenció per 
minorar la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres que ha fet l’entitat i 
que es destinen al préstec entre els alumnes de l’escola, corresponents als 

2011 i 2011-2012. 

Vist que es sol·licità l’aportació de documentació complementària de 
conformitat amb les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de 

es al BOP núm. 134, d'11 de juny), la qual 

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

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 

de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la 

una subvenció per 
irtut de l'establert en la base 

cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la participació 
en el Raid solidari amb Seat Panda pel Marroc, temporada 2013. 

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut concedit, els titulars 
d’aportar justificants de la despesa  ocasionada 

per la realització o participació (factures, rebuts, etc). 

en legal forma. 

ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER LA REUTILITZACIÓ DE 

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

. Sandra López Russo, en representació de 
sol·licità una subvenció per 

minorar la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres que ha fet l’entitat i 
a, corresponents als 
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el tex
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixeme
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament, en concepte de subvenció per a 

l’adquisició de llibres destinats al préstec entre els alumnes del CEIP 
l’Agulla corresponent al curs 2011

 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma.
 
7. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les nou i trenta minuts del vespre, i no havent
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la 
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar i autoritzar el pagament, en concepte de subvenció per a 
l’adquisició de llibres destinats al préstec entre els alumnes del CEIP 
l’Agulla corresponent al curs 2011-2012, per import de 

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

TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

I, essent les nou i trenta 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

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 

t refós de la Llei Reguladora de 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 

Aprovar i autoritzar el pagament, en concepte de subvenció per a 
l’adquisició de llibres destinats al préstec entre els alumnes del CEIP 

er import de 986,29 €. 

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

hi més assumptes a 
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 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia 
dotze de juny de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 
Colomina, alcalde-presid
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 LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 24
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE CONTRACTACIÓ 
D’ACTUACIONS D’ENTITATS LÚDIQUES I CULTURALS DEL MUNICIPI 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES DE LES URBANITZACIONS.
 
Prèvia lectura i exposició d’
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia 
de dos mil dotze, 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 

L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE MAIG DE 2012. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 24 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE CONTRACTACIÓ 
D’ACTUACIONS D’ENTITATS LÚDIQUES I CULTURALS DEL MUNICIPI 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES DE LES URBANITZACIONS.

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 dos quarts de vuit del vespre del dia 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i 

ent, 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 

L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE CONTRACTACIÓ 
D’ACTUACIONS D’ENTITATS LÚDIQUES I CULTURALS DEL MUNICIPI 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES DE LES URBANITZACIONS.  

aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
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Durant l’estiu, moltes de les urbanitzacions del municipi celebren festes per tal 
de potenciar la convivència i el veïnatge entre els seus residents. 
celebracions ja compte
d’ajuts basats en els criteris 
aquesta Junta de Govern.
 
Per altra banda, el teixit associatiu del municipi ha crescut els
la creació de diverses entitats  de caràcter cultural i lúdic, a les quals es 
considera necessari potenciar des de l’ajuntament.
 
Per aquest motiu i amb la voluntat de col·laborar en la celebració d’aquestes 
festes i alhora possibilitar 
creu oportú ajudar econòmicament 
en el marc de les celebracions esmentades.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar l’atorgament d’

actuacions que contractin les entitats gestores de les urbanitzacions 
del municipi amb les entitats culturals i lúdiques de la vila per a la 
celebració de les festes d’estiu.

 
Segon. El cost màxim per actuació i ur

pagaran a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part 
de l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la 
factura o document equivalent emesa i la justificació del seu 
cobrament. 

 
Tercer. Els ajuts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques o 

culturals, restant excloses les despeses associades a la realització 
dels actes previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, 
etc...). 

 
Quart. Les entitats lúdiques i culturals de la vil

aquest programa de foment de les actuacions, hauran d’inscriure’s 
expressament a l’ajuntament deixant constància tant del contingut 
com del cost tipus de les actuacions susceptibles de ser 
contractades.

 
Cinquè.  Comunicar aquest

urbanitzacions del municipi i a les 
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estiu, moltes de les urbanitzacions del municipi celebren festes per tal 
de potenciar la convivència i el veïnatge entre els seus residents. 
celebracions ja compten amb el suport de l’ajuntament, mitjançant l’atorgament 
d’ajuts basats en els criteris de proporcionalitat que al seu dia va 
aquesta Junta de Govern. 

l teixit associatiu del municipi ha crescut els
la creació de diverses entitats  de caràcter cultural i lúdic, a les quals es 
considera necessari potenciar des de l’ajuntament. 

mb la voluntat de col·laborar en la celebració d’aquestes 
i alhora possibilitar la participació de les entitats culturals de la vila, es 

ajudar econòmicament les actuacions que aquestes entitats realitzin 
en el marc de les celebracions esmentades. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les 
actuacions que contractin les entitats gestores de les urbanitzacions 
del municipi amb les entitats culturals i lúdiques de la vila per a la 
celebració de les festes d’estiu. 

El cost màxim per actuació i urbanització serà de 
pagaran a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part 
de l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la 
factura o document equivalent emesa i la justificació del seu 

juts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques o 
culturals, restant excloses les despeses associades a la realització 
dels actes previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, 

Les entitats lúdiques i culturals de la vila que vulguin acollir
aquest programa de foment de les actuacions, hauran d’inscriure’s 
expressament a l’ajuntament deixant constància tant del contingut 
com del cost tipus de les actuacions susceptibles de ser 
contractades. 

Comunicar aquest acord a les entitats gestores de les 
urbanitzacions del municipi i a les entitats culturals de la vila

estiu, moltes de les urbanitzacions del municipi celebren festes per tal 
de potenciar la convivència i el veïnatge entre els seus residents. Aquestes 

mitjançant l’atorgament 
de proporcionalitat que al seu dia va aprovar 

l teixit associatiu del municipi ha crescut els darrers anys amb 
la creació de diverses entitats  de caràcter cultural i lúdic, a les quals es 

mb la voluntat de col·laborar en la celebració d’aquestes 
a participació de les entitats culturals de la vila, es 

les actuacions que aquestes entitats realitzin 

% del cost de les 
actuacions que contractin les entitats gestores de les urbanitzacions 
del municipi amb les entitats culturals i lúdiques de la vila per a la 

banització serà de 400 €, que es 
pagaran a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part 
de l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la 
factura o document equivalent emesa i la justificació del seu 

juts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques o 
culturals, restant excloses les despeses associades a la realització 
dels actes previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, 

vulguin acollir-se a 
aquest programa de foment de les actuacions, hauran d’inscriure’s 
expressament a l’ajuntament deixant constància tant del contingut 
com del cost tipus de les actuacions susceptibles de ser 

acord a les entitats gestores de les 
entitats culturals de la vila. 
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3. ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DESFIBRIL·LADOR (DEA) PORTÀTIL I DELS 
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ AL VEHICLE 
DELS VIGILANTS MUNICIPALS.
 
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’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques és una empresa 
pública del Departament de Salut, adscrita al CatSal
maig de 1994 i que té com a objectius promoure que la introducció, l’adopció, 
la difusió i la utilització de tecnologies mèdiques es faci d’acord amb criteris 
d’eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència demostrades, i també pro
recerca orientada a les necessitats de salut de la població i a les de 
coneixement del sistema sanitari.
 
Dels estudis realitzats per aquesta Agència es conclou que les aturades 
cardíaques extrahospitalàries constitueixen un important problema de 
pública. Cal indicar que el 60% de les aturades cardíaques es produeixen en 
presència de testimonis i el 16% del total en espais públics, essent la 
fibril·lació ventricular la responsable inicial de fins al 85% de les aturades 
cardíaques extrahospita
revertir si es fes una desfibril·lació en el primer minut d’evolució de la 
fibril·lació ventricular.  
 
Atès els resultats poc satisfactoris obtinguts fins ara en el tractament de les 
aturades cardíaques les
disminuir el temps de resposta davant aquestes situacions crítiques. Així 
doncs, la disponibilitat de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs 
pot facilitar la desfibril·lació precoç del
extrahospitalàries.  
 
Amb aquesta informació, ara gairebé fa un any l’ajuntament adquirí un 
desfibril·lador extern automàtic per tal de poder atendre amb major eficàcia els 
casos de necessitat, ubicant
 
Conscients de la necessitat de poder utilitzar l’aparell per part de determinat 
personal de l’ajuntament i atendre els casos que es produïssin fora de l’horari 
d’atenció mèdica del consultori, el passat mes de febrer es va realitzar un cur
de Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als 
vigilants de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat 
de les piscines municipals i per a l’encarregat de sala de l’auditori del centre 
cultural, als efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos 
necessària la utilització de l’aparell.
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ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DESFIBRIL·LADOR (DEA) PORTÀTIL I DELS 
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ AL VEHICLE 
DELS VIGILANTS MUNICIPALS.  

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

L’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques és una empresa 
pública del Departament de Salut, adscrita al CatSalut, que va ser creada al 
maig de 1994 i que té com a objectius promoure que la introducció, l’adopció, 
la difusió i la utilització de tecnologies mèdiques es faci d’acord amb criteris 
d’eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència demostrades, i també pro
recerca orientada a les necessitats de salut de la població i a les de 
coneixement del sistema sanitari. 

Dels estudis realitzats per aquesta Agència es conclou que les aturades 
cardíaques extrahospitalàries constitueixen un important problema de 
pública. Cal indicar que el 60% de les aturades cardíaques es produeixen en 
presència de testimonis i el 16% del total en espais públics, essent la 
fibril·lació ventricular la responsable inicial de fins al 85% de les aturades 
cardíaques extrahospitalàries. De fet, més del 90% dels casos es podrien 
revertir si es fes una desfibril·lació en el primer minut d’evolució de la 

 

Atès els resultats poc satisfactoris obtinguts fins ara en el tractament de les 
aturades cardíaques les autoritats sanitàries aconsellen estratègies dirigides a 
disminuir el temps de resposta davant aquestes situacions crítiques. Així 
doncs, la disponibilitat de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs 
pot facilitar la desfibril·lació precoç dels pacients amb aturades cardíaques 

Amb aquesta informació, ara gairebé fa un any l’ajuntament adquirí un 
desfibril·lador extern automàtic per tal de poder atendre amb major eficàcia els 
casos de necessitat, ubicant-lo al consultori mèdic municipal. 

Conscients de la necessitat de poder utilitzar l’aparell per part de determinat 
personal de l’ajuntament i atendre els casos que es produïssin fora de l’horari 
d’atenció mèdica del consultori, el passat mes de febrer es va realitzar un cur

Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als 
vigilants de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat 
de les piscines municipals i per a l’encarregat de sala de l’auditori del centre 

efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos 
necessària la utilització de l’aparell. 

ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DESFIBRIL·LADOR (DEA) PORTÀTIL I DELS 
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ AL VEHICLE 

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

L’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques és una empresa 
ut, que va ser creada al 

maig de 1994 i que té com a objectius promoure que la introducció, l’adopció, 
la difusió i la utilització de tecnologies mèdiques es faci d’acord amb criteris 
d’eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència demostrades, i també promoure la 
recerca orientada a les necessitats de salut de la població i a les de 

Dels estudis realitzats per aquesta Agència es conclou que les aturades 
cardíaques extrahospitalàries constitueixen un important problema de salut 
pública. Cal indicar que el 60% de les aturades cardíaques es produeixen en 
presència de testimonis i el 16% del total en espais públics, essent la 
fibril·lació ventricular la responsable inicial de fins al 85% de les aturades 

làries. De fet, més del 90% dels casos es podrien 
revertir si es fes una desfibril·lació en el primer minut d’evolució de la 

Atès els resultats poc satisfactoris obtinguts fins ara en el tractament de les 
autoritats sanitàries aconsellen estratègies dirigides a 

disminuir el temps de resposta davant aquestes situacions crítiques. Així 
doncs, la disponibilitat de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs 

s pacients amb aturades cardíaques 

Amb aquesta informació, ara gairebé fa un any l’ajuntament adquirí un 
desfibril·lador extern automàtic per tal de poder atendre amb major eficàcia els 

dic municipal.  

Conscients de la necessitat de poder utilitzar l’aparell per part de determinat 
personal de l’ajuntament i atendre els casos que es produïssin fora de l’horari 
d’atenció mèdica del consultori, el passat mes de febrer es va realitzar un curs 

Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als 
vigilants de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat 
de les piscines municipals i per a l’encarregat de sala de l’auditori del centre 

efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos 
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Complementàriament es considera oportú adquirir un nou equip DEA i demés 
material necessari per instal·lar
municipals, augmentant la possible intervenció d’emergència fins a un total de 
16 hores al dia, tots els dies de l’any.
 
Per aquest motiu s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Grup Europa 
Telecomunicacions DEAMED, SL per a l’adquisició d’un DEA, ofer
importa la quantitat de 
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en els contractes menors definits a l’
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 138.3 del RDL suara esm
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar l’adquisició d’un DEA (des

l’empresa Grup Europa Telecomunicacions DEAMED, SL per import 
de 1.641,54 
4x4 adscrit principalment al servei dels vigilants municipals.

 
Segon. Donar trasllat d’aque
 
4. ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE CONTROL DE POSICIONAMENT DE 
VEHICLES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ ALS VEHICLES DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Actualment, l’ajuntament compta amb quatre vehicles destinats a cobrir les 
necessitats dels serveis que es presten a la població. Es disposa d’una 
furgoneta Ford Transit i d’un camió polivalent marca AUSA utilitzats 
principalment per la brigada municipal en la realització de les tasques ordinàries 
de manteniment de serveis, instal·lacions i terrenys de titularitat municipal.
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Complementàriament es considera oportú adquirir un nou equip DEA i demés 
material necessari per instal·lar-lo al vehicle destinat al servei dels vigila
municipals, augmentant la possible intervenció d’emergència fins a un total de 
16 hores al dia, tots els dies de l’any. 

Per aquest motiu s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Grup Europa 
Telecomunicacions DEAMED, SL per a l’adquisició d’un DEA, ofer
importa la quantitat de 1.641,54 euros (IVA inclòs). 

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en els contractes menors definits a l’article 138.3 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 

Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren 
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar l’adquisició d’un DEA (desfibril·lador extern automàtic) a 
l’empresa Grup Europa Telecomunicacions DEAMED, SL per import 

1.641,54 euros (IVA inclòs) per a la seva instal·lació al vehicle 
4x4 adscrit principalment al servei dels vigilants municipals.

Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa adjudicatària.

ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE CONTROL DE POSICIONAMENT DE 
VEHICLES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ ALS VEHICLES DE 

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

l’ajuntament compta amb quatre vehicles destinats a cobrir les 
necessitats dels serveis que es presten a la població. Es disposa d’una 
furgoneta Ford Transit i d’un camió polivalent marca AUSA utilitzats 
rincipalment per la brigada municipal en la realització de les tasques ordinàries 

de manteniment de serveis, instal·lacions i terrenys de titularitat municipal.

Complementàriament es considera oportú adquirir un nou equip DEA i demés 
lo al vehicle destinat al servei dels vigilants 

municipals, augmentant la possible intervenció d’emergència fins a un total de 

Per aquest motiu s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Grup Europa 
Telecomunicacions DEAMED, SL per a l’adquisició d’un DEA, oferta que 

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 

article 138.3 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 

entat es consideren 
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 

se directament. 

fibril·lador extern automàtic) a 
l’empresa Grup Europa Telecomunicacions DEAMED, SL per import 

(IVA inclòs) per a la seva instal·lació al vehicle 
4x4 adscrit principalment al servei dels vigilants municipals. 

st acord a l’empresa adjudicatària. 

ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE CONTROL DE POSICIONAMENT DE 
VEHICLES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ ALS VEHICLES DE 

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

l’ajuntament compta amb quatre vehicles destinats a cobrir les 
necessitats dels serveis que es presten a la població. Es disposa d’una 
furgoneta Ford Transit i d’un camió polivalent marca AUSA utilitzats 
rincipalment per la brigada municipal en la realització de les tasques ordinàries 

de manteniment de serveis, instal·lacions i terrenys de titularitat municipal. 
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També es disposa d’un vehicle 4x4 marca Suzuki i d’una motocicleta Yamaha 
XT 600, adscrits principalment a les tasques que desenvolupen els vigilants de 
l’ajuntament. 
 
Per a la millora de la gestió del temps i dels recursos emprats en els serveis que 
requereixen de la utilització dels vehicles de l’ajuntament i per tal donar major 
seguretat als seus conductors, l’ajuntament considera adient instal·lar, tant al 
vehicle 4x4 de nova adquisició com a la motocicleta, un sistema de seguiment 
GPS que determina la posició del vehicle en cada moment, podent observar les 
progressions del mateix i els recorreg
 
Amb aquesta doble finalitat de millora del servei i millora de les condicions de 
seguretat dels conductors dels vehicles esmentats
l’empresa Key Vigilant, SLU per a l’adquisició i ins
seguiment a distància de vehicles, oferta que importa la quantitat de 253,70 
euros (IVA inclòs) per equip.
 
Aquests costos inclouen, a més de l’adquisició, la instal·lació i la configuració 
dels aparells, la connexió telefònica a
funcionament dels equips.
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en els contractes menors definits a 
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 138.3 del RDL suara e
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar l’adquisició, instal·lac

equips  de control de posicionament de vehicles per a la seva 
instal·lació al 4x4 i a la motocicleta de l’ajuntament a l’empresa 
Vigilant, SLU 

 
Segon. Donar trasllat 
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També es disposa d’un vehicle 4x4 marca Suzuki i d’una motocicleta Yamaha 
ncipalment a les tasques que desenvolupen els vigilants de 

Per a la millora de la gestió del temps i dels recursos emprats en els serveis que 
requereixen de la utilització dels vehicles de l’ajuntament i per tal donar major 

s conductors, l’ajuntament considera adient instal·lar, tant al 
vehicle 4x4 de nova adquisició com a la motocicleta, un sistema de seguiment 
GPS que determina la posició del vehicle en cada moment, podent observar les 
progressions del mateix i els recorreguts i temps emprats en els desplaçaments.

Amb aquesta doble finalitat de millora del servei i millora de les condicions de 
uctors dels vehicles esmentats s’ha sol·licitat pressupost a 

l’empresa Key Vigilant, SLU per a l’adquisició i instal·lació de dos equips de 
seguiment a distància de vehicles, oferta que importa la quantitat de 253,70 
euros (IVA inclòs) per equip. 

Aquests costos inclouen, a més de l’adquisició, la instal·lació i la configuració 
dels aparells, la connexió telefònica a la xarxa de telefonia mòbil per al 
funcionament dels equips. 

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en els contractes menors definits a l’article 138.3 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 

Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren 
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar l’adquisició, instal·lació i posada en funcionament de dos 
equips  de control de posicionament de vehicles per a la seva 
instal·lació al 4x4 i a la motocicleta de l’ajuntament a l’empresa 
Vigilant, SLU per import de 253,70 euros (IVA inclòs) per equip.

Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa adjudicatària.

També es disposa d’un vehicle 4x4 marca Suzuki i d’una motocicleta Yamaha 
ncipalment a les tasques que desenvolupen els vigilants de 

Per a la millora de la gestió del temps i dels recursos emprats en els serveis que 
requereixen de la utilització dels vehicles de l’ajuntament i per tal donar major 

s conductors, l’ajuntament considera adient instal·lar, tant al 
vehicle 4x4 de nova adquisició com a la motocicleta, un sistema de seguiment 
GPS que determina la posició del vehicle en cada moment, podent observar les 

uts i temps emprats en els desplaçaments. 

Amb aquesta doble finalitat de millora del servei i millora de les condicions de 
s’ha sol·licitat pressupost a 
tal·lació de dos equips de 

seguiment a distància de vehicles, oferta que importa la quantitat de 253,70 

Aquests costos inclouen, a més de l’adquisició, la instal·lació i la configuració 
la xarxa de telefonia mòbil per al 

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 

l’article 138.3 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 

smentat es consideren 
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els 

se directament. 

ió i posada en funcionament de dos 
equips  de control de posicionament de vehicles per a la seva 
instal·lació al 4x4 i a la motocicleta de l’ajuntament a l’empresa Key 

euros (IVA inclòs) per equip. 

d’aquest acord a l’empresa adjudicatària. 



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

5. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE LA BONAIGUA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA ZONA 
VERDA DE LA URBANITZACIÓ.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’al
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
En data 4 de juny de 2012, el Sr. José Ayora Paez, en representació de la 
Junta de Compensació de la Bonaigua, sol·licità una subvenció per minorar la 
despesa ocasionada per les tasques de neteja d
urbanització esmentada. Els costos dels treballs de neteja importen la 
quantitat de 1.380,60 €.
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar un ajut per import de 

Bonaigua en concepte de subvenció per la neteja de la zona verda 
de la urbanització.

 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.
 
6. ADEQUACIÓ DE LES QUOTES 
2012-2013 PREVISTES A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.
 
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 del ple de l’ajuntament de data 29 de setembre de 2011 es 
modificà, entre d’altres, l’o
del servei de Llar d’Infants incrementant les tarifes fins llavors vigents i que 
quedaren establertes en 75 
l’escolarització dels alumnes empadronats i 185 
entre d’altres.   
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ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE LA BONAIGUA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA ZONA 
VERDA DE LA URBANITZACIÓ.  

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

En data 4 de juny de 2012, el Sr. José Ayora Paez, en representació de la 
Junta de Compensació de la Bonaigua, sol·licità una subvenció per minorar la 
despesa ocasionada per les tasques de neteja de la zona verda de la 
urbanització esmentada. Els costos dels treballs de neteja importen la 

€. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

s Locals, en matèria de pressupostos. 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa 

Junta de govern acorda: 

Atorgar un ajut per import de 300 € a la Junta de Compensació de la 
Bonaigua en concepte de subvenció per la neteja de la zona verda 
de la urbanització. 

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

ADEQUACIÓ DE LES QUOTES DE LA LLAR D’INFANTS PER AL CURS 
013 PREVISTES A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.

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

del ple de l’ajuntament de data 29 de setembre de 2011 es 
modificà, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de Llar d’Infants incrementant les tarifes fins llavors vigents i que 

en 75 € en concepte de matrícula, 160 
l’escolarització dels alumnes empadronats i 185 € per als no empadronats

ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE LA BONAIGUA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA ZONA 

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

En data 4 de juny de 2012, el Sr. José Ayora Paez, en representació de la 
Junta de Compensació de la Bonaigua, sol·licità una subvenció per minorar la 

e la zona verda de la 
urbanització esmentada. Els costos dels treballs de neteja importen la 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 

€ a la Junta de Compensació de la 
Bonaigua en concepte de subvenció per la neteja de la zona verda 

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

LLAR D’INFANTS PER AL CURS 
013 PREVISTES A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.  

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

del ple de l’ajuntament de data 29 de setembre de 2011 es 
reguladora de la taxa per la prestació 

del servei de Llar d’Infants incrementant les tarifes fins llavors vigents i que 
matrícula, 160 € mensuals per a 

€ per als no empadronats, 
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Aquestes tarifes s’establiren al seu dia tenint en compte que la Generalitat 
finançava la quantitat de 1.60
particulars i de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del 
servei. Amb aquesta aportació de la Generalitat el sistema preveia que 
cadascuna de les parts implicades aportava un terç 
 
L’actual context de crisi econòmica 
comportat la consegüent disminució dels ingressos que percep l’ajuntament
tant per la disminució en la recaptació de determinats tributs municipals 
(Impost sobre construc
les aportacions provinents d’altres administracions de caire supramunicipal. 
En aquesta línia, se’ns acaba de comunicar 
mòdul de finançament de la plaça d’escola bressol 
Generalitat serà de 875 euros. Molt lluny de les previsions inicials que 
parlaven d’establir-lo en
 
A la llum d’aquesta minoració, des de la Generalitat es planteja que les 
famílies es facin càrrec d’una major aportació. E
d’aportar el 50% de la despesa, mentre que la Generalitat es responsabilitza 
del 25% de l’import, percentatge que també calcula per als ajuntaments,
aportarien l’altre 25%. 
 
Atès que ens trobem en ple procés de matricula
i que l’ajuntament és conscient que a banda de les sol·licituds rebudes a data 
d’avui, hi ha d’altres famílies pendents de conèixer el cost que hauran de 
sufragar abans d’inscriure 
l’import de les quotes a aplicar al servei per al nou curs
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Encarregar a la secretaria

econòmic i financer 
prevista de la Generalitat per al curs vinent als efectes d’adequar les 
tarifes aplicables 

 
Segon. Sotmetre les tarifes 

l’ajuntament a la propera sessió que 
 
7. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE 
TREBALL TEMPORAL EN RÈGIM LABORAL I A TEMPS PARCIAL DE 
GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX 
GAIÀ. 
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Aquestes tarifes s’establiren al seu dia tenint en compte que la Generalitat 
finançava la quantitat de 1.600 € per alumne inscrit i any, essent a c
particulars i de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del 
servei. Amb aquesta aportació de la Generalitat el sistema preveia que 
cadascuna de les parts implicades aportava un terç del cost tota

L’actual context de crisi econòmica general que estem travessant ha 
comportat la consegüent disminució dels ingressos que percep l’ajuntament

la disminució en la recaptació de determinats tributs municipals 
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) com per les retallades en 
les aportacions provinents d’altres administracions de caire supramunicipal. 
En aquesta línia, se’ns acaba de comunicar que per al curs 2012
mòdul de finançament de la plaça d’escola bressol municipal aportat per la 
Generalitat serà de 875 euros. Molt lluny de les previsions inicials que 

lo en 1.200 €. 

A la llum d’aquesta minoració, des de la Generalitat es planteja que les 
famílies es facin càrrec d’una major aportació. En concret, les famílies hauran 
d’aportar el 50% de la despesa, mentre que la Generalitat es responsabilitza 
del 25% de l’import, percentatge que també calcula per als ajuntaments,

 

Atès que ens trobem en ple procés de matriculació a la llar d’infants municipal 
i que l’ajuntament és conscient que a banda de les sol·licituds rebudes a data 
d’avui, hi ha d’altres famílies pendents de conèixer el cost que hauran de 

abans d’inscriure els seus fills, es considera oportú deter
les quotes a aplicar al servei per al nou curs com més aviat millor. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Encarregar a la secretaria-intervenció de l’ajuntament
econòmic i financer del cost del servei, tenint en 
prevista de la Generalitat per al curs vinent als efectes d’adequar les 
tarifes aplicables per al curs 2012-2013. 

Sotmetre les tarifes resultants a la consideració del Ple de 
l’ajuntament a la propera sessió que tingui lloc. 

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE 
TREBALL TEMPORAL EN RÈGIM LABORAL I A TEMPS PARCIAL DE 
GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX 

Aquestes tarifes s’establiren al seu dia tenint en compte que la Generalitat 
€ per alumne inscrit i any, essent a càrrec del 

particulars i de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del 
servei. Amb aquesta aportació de la Generalitat el sistema preveia que 

del cost total. 

general que estem travessant ha 
comportat la consegüent disminució dels ingressos que percep l’ajuntament, 

la disminució en la recaptació de determinats tributs municipals 
per les retallades en 

les aportacions provinents d’altres administracions de caire supramunicipal. 
que per al curs 2012-2013 el 

municipal aportat per la 
Generalitat serà de 875 euros. Molt lluny de les previsions inicials que 

A la llum d’aquesta minoració, des de la Generalitat es planteja que les 
n concret, les famílies hauran 

d’aportar el 50% de la despesa, mentre que la Generalitat es responsabilitza 
del 25% de l’import, percentatge que també calcula per als ajuntaments, que 

ció a la llar d’infants municipal 
i que l’ajuntament és conscient que a banda de les sol·licituds rebudes a data 
d’avui, hi ha d’altres famílies pendents de conèixer el cost que hauran de 

els seus fills, es considera oportú determinar 
com més aviat millor.  

de l’ajuntament l’estudi 
 compte l’aportació 

prevista de la Generalitat per al curs vinent als efectes d’adequar les 

a la consideració del Ple de 

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE 
TREBALL TEMPORAL EN RÈGIM LABORAL I A TEMPS PARCIAL DE 
GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldi
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
Com a conseqüència de la baixa per malaltia previsiblement de llarga durada de 
la persona que fins fa aproximadament dos mesos venia fent el servei de guia 
del Centre d’interpretació dels castells del B
vila, i atesa la necessitat de comptar amb una persona que pugui efectuar 
aquesta tasca, l’ajuntament va obrir pública convocatòria per a la provisió d’un 
lloc de treball  temporal en règim laboral i a temps parcial de gu
l’aprovació de les bases reguladores corresponents i la inserció per promoure 
pública concurrència d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província (BO
118, de 22 de maig de 2012).
 
Alhora, i tenint en compte les titulacions adequades 
les tasques del lloc de treball
la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, al Patronat de Turisme de 
Torredembarra, al Consorci Turístic del Baix Gaià 
 
Dins el termini establert a l’efecte es varen presentar un total de 43 sol·licituds.
 
En dates 5, 7 i 12 de juny
mèrits al·legats pels concursants, que estava format pel 
Colomina, Alcalde, President; la Sra. Montserrat Inglès i Novell, Regidora de 
personal, Vocal; la Sra. Sílvia Juanes i Ribas, Regidora de Cultura, Vocal; el 
Sr. Jaume Salvat i Salvat, Vocal 
Fontanals i Torroja, Vocal
Eva Alemany i Covas, Secretària 
 
Un cop comprovat el compliment dels requisits,
realitzada una entrevista personal a
seleccionats com a més idonis per 
pràctica a cadascun dels seleccionats
membres del tribunal per les instal·lacions del castell de la vila
 
Finalitzat el procés de selecció
Sra. Ana Garrido Elena
règim laboral i amb caràcter fix.
Carolina Garcia Roces
substituirien la classificada en prim
plaça vacant per baixa o algun altre motiu.
candidates i candidats 
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldi
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Com a conseqüència de la baixa per malaltia previsiblement de llarga durada de 
la persona que fins fa aproximadament dos mesos venia fent el servei de guia 
del Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaia, amb seu al castell de la 
vila, i atesa la necessitat de comptar amb una persona que pugui efectuar 

l’ajuntament va obrir pública convocatòria per a la provisió d’un 
temporal en règim laboral i a temps parcial de gu

l’aprovació de les bases reguladores corresponents i la inserció per promoure 
pública concurrència d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província (BO

de maig de 2012). 

tenint en compte les titulacions adequades per al desenvolupament de 
les tasques del lloc de treball, es donà trasllat de l’anunci a la borsa de treball de 
la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, al Patronat de Turisme de 

, al Consorci Turístic del Baix Gaià  i al Consell Comarca

Dins el termini establert a l’efecte es varen presentar un total de 43 sol·licituds.

juny de 2012 es va constituir el tribunal 
mèrits al·legats pels concursants, que estava format pel Sr. Josep M Gavaldà i 

ina, Alcalde, President; la Sra. Montserrat Inglès i Novell, Regidora de 
personal, Vocal; la Sra. Sílvia Juanes i Ribas, Regidora de Cultura, Vocal; el 
Sr. Jaume Salvat i Salvat, Vocal en representació de la URV; la Sra. Marta 
Fontanals i Torroja, Vocal, també en representació de la URV i la 

lemany i Covas, Secretària de la corporació.  

Un cop comprovat el compliment dels requisits, avaluats els mèrits al·legats i 
realitzada una entrevista personal a 12 dels concursants 

ionats com a més idonis per al lloc de treball, es va efectuar 
a cadascun dels seleccionats consistent en una visita 

per les instal·lacions del castell de la vila

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal va proposar el nomenament de la 
Ana Garrido Elena, amb el DNI núm. 39886144-G, per a plaça de guia, 

règim laboral i amb caràcter fix. Així mateix, va seleccionar en 
Carolina Garcia Roces i en tercer lloc la Sra. Núria Geribàs Armengol

la classificada en primer lloc en cas de ser necessari per quedar la 
plaça vacant per baixa o algun altre motiu. Aquesta llista es completa amb 

 que es relacionen per aquest ordre: Sra. 

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

Com a conseqüència de la baixa per malaltia previsiblement de llarga durada de 
la persona que fins fa aproximadament dos mesos venia fent el servei de guia 

aix Gaia, amb seu al castell de la 
vila, i atesa la necessitat de comptar amb una persona que pugui efectuar 

l’ajuntament va obrir pública convocatòria per a la provisió d’un 
temporal en règim laboral i a temps parcial de guia mitjançant 

l’aprovació de les bases reguladores corresponents i la inserció per promoure 
pública concurrència d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP número 

per al desenvolupament de 
es donà trasllat de l’anunci a la borsa de treball de 

la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, al Patronat de Turisme de 
i al Consell Comarcal. 

Dins el termini establert a l’efecte es varen presentar un total de 43 sol·licituds. 

es va constituir el tribunal qualificador dels 
Sr. Josep M Gavaldà i 

ina, Alcalde, President; la Sra. Montserrat Inglès i Novell, Regidora de 
personal, Vocal; la Sra. Sílvia Juanes i Ribas, Regidora de Cultura, Vocal; el 

la URV; la Sra. Marta 
la URV i la Sra. Catalina 

avaluats els mèrits al·legats i 
concursants prèviament 

, es va efectuar una prova 
consistent en una visita guiada als 

per les instal·lacions del castell de la vila.  

el nomenament de la 
per a plaça de guia, en 

Així mateix, va seleccionar en segon lloc la Sra. 
bàs Armengol, les quals 

cas de ser necessari per quedar la 
Aquesta llista es completa amb les 

: Sra. Esther López 
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Ortega, Sra. Judit Figueras Gargallo
Rementaria, Sra. Anna Ballesteros Ferrandis
 
La base novena de les de la 
haurà de superar un període de prova d
 
En compliment de les determinacions dels 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d
de les Entitats Locals, i de les bases reguladores de la convocatòria
 
En conseqüència, RESOLC:
 
Primer. Nomenar, provisionalment, amb efectes des del dia 

2012, a la Sra. 
com a Guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, 
amb caràcter temporal, en règim laboral i a temps parcial
establint un període de prova d
data referida, moment a partir del qual i en cas d'informe favorabl
es convalidarà el nomenament definitiu.

 
Segon.  Donar d’alta a la Seguretat Social la referida treballadora. amb 

efectes el dia 
 
Tercer. Fer pública  aquesta resolució, amb la inserció del corresponent 

anunci al BOP. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest 
 
8. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les nou i trenta minuts del vespre, i no havent
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secret
present acta. 
 
Vist i Plau                                                                         La secretària
L’alcalde 
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Judit Figueras Gargallo, Sr. Jordi Llaveria Ollé
Anna Ballesteros Ferrandis i Sr. Guifré Artal Febrer

de les de la convocatòria estableix que la persona nomenada 
haurà de superar un període de prova de tres mesos en el lloc de treball.

En compliment de les determinacions dels articles 94 i següents 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 

i de les bases reguladores de la convocatòria

En conseqüència, RESOLC: 

Nomenar, provisionalment, amb efectes des del dia 
, a la Sra. Ana Garrido Elena, amb el DNI núm. 

Guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, 
amb caràcter temporal, en règim laboral i a temps parcial
establint un període de prova de tres mesos a comptar des de la 
data referida, moment a partir del qual i en cas d'informe favorabl
es convalidarà el nomenament definitiu. 

Donar d’alta a la Seguretat Social la referida treballadora. amb 
efectes el dia 14 de juny de 2012. 

Fer pública  aquesta resolució, amb la inserció del corresponent 
anunci al BOP.  

rasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.

TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

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

Vist i Plau                                                                         La secretària

Jordi Llaveria Ollé, Sra. Itxaso Euba 
Guifré Artal Febrer 

convocatòria estableix que la persona nomenada 
en el lloc de treball. 

4 i següents del Decret 
el personal al servei 

i de les bases reguladores de la convocatòria. 

Nomenar, provisionalment, amb efectes des del dia 14 de juny de 
, amb el DNI núm. 39886144-G, 

Guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, 
amb caràcter temporal, en règim laboral i a temps parcial, 

a comptar des de la 
data referida, moment a partir del qual i en cas d'informe favorable 

Donar d’alta a la Seguretat Social la referida treballadora. amb 

Fer pública  aquesta resolució, amb la inserció del corresponent 

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 
de dos mil dotze, 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 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS DE GEREMBÍ, SECTOR 3 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
l’alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2012 

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

s 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.

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
errat 

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’ESBO RRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2012. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 12 de juny de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

2. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS DE GEREMBÍ, SECTOR 3 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL.

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

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

del dia dotze de juliol 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

s 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. 

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

RRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

2. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS DE GEREMBÍ, SECTOR 3 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL.  

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
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Examinada l’escriptura pública 
Mas de Gerembí, sector 3 del planejament municipal, presentada per la Junta 
de Compensació de l’esmentat sector,  atorgada davant la
Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado Romo en data 28 de març de 2012, amb 
el núm. 776 del seu protocol.
 
Examinades també les escriptures de d’adhesió a la Junta de Compensació 
atorgades davant el notari esmentat i amb els números de protocol 870
04-2012), 876 (12-04-
920 (17-04-12), 936 (20
06-12). 
 
Atès el que disposa l’article 130 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en quant a la incorporació 
de persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació 
urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema, les 
quals es poden adherir amb igualtat de dre
compensació que es constitueixi.
 
Atès que l’esmentada escriptura reuneix els requisits establerts a l’article 190 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’ajuntament, que consta a l’expedient i és 
dóna per reproduït. 
 
Vist que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de 

Mas de Gerembí,  sector 3 del planejament municipal, atorgada 
davant la Notària de Tarragona, Sr. Angel Maria Dobla
data 28 de març de 2012, amb el núm. 776 del seu protocol.

 
Segon. Donar-se per assabentat de les escriptures d’adhesió a la Junta de 

Compensació atorgades davant el notari esmentat i amb els 
números de protocol 870 (11
12), 883 (12-
979 (21-04-12), 1.208 (16
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Examinada l’escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació de 
Mas de Gerembí, sector 3 del planejament municipal, presentada per la Junta 
de Compensació de l’esmentat sector,  atorgada davant la
Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado Romo en data 28 de març de 2012, amb 
el núm. 776 del seu protocol. 

Examinades també les escriptures de d’adhesió a la Junta de Compensació 
atorgades davant el notari esmentat i amb els números de protocol 870

-12), 877 (12-04-12), 883 (12-04-12), 919 (17
12), 936 (20-04-12), 979 (21-04-12), 1.208 (16-05

Atès el que disposa l’article 130 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
rova el Text refós de la Llei d’urbanisme en quant a la incorporació 

de persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació 
urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema, les 
quals es poden adherir amb igualtat de drets i deures a la junta de 
compensació que es constitueixi. 

Atès que l’esmentada escriptura reuneix els requisits establerts a l’article 190 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

secretària de l’ajuntament, que consta a l’expedient i és 

Vist que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 
de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de 
Mas de Gerembí,  sector 3 del planejament municipal, atorgada 
davant la Notària de Tarragona, Sr. Angel Maria Dobla
data 28 de març de 2012, amb el núm. 776 del seu protocol.

se per assabentat de les escriptures d’adhesió a la Junta de 
Compensació atorgades davant el notari esmentat i amb els 
números de protocol 870 (11-04-2012), 876 (12-04

-04-12), 919 (17-04-12), 920 (17-04-12), 936 (20
12), 1.208 (16-05-12) i 1.338 (01-06-12)

de constitució de la Junta de Compensació de 
Mas de Gerembí, sector 3 del planejament municipal, presentada per la Junta 
de Compensació de l’esmentat sector,  atorgada davant la Notària de 
Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado Romo en data 28 de març de 2012, amb 

Examinades també les escriptures de d’adhesió a la Junta de Compensació 
atorgades davant el notari esmentat i amb els números de protocol 870 (11-

12), 919 (17-04-12), 
05-12) i 1.338 (01-

Atès el que disposa l’article 130 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
rova el Text refós de la Llei d’urbanisme en quant a la incorporació 

de persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació 
urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema, les 

ts i deures a la junta de 

Atès que l’esmentada escriptura reuneix els requisits establerts a l’article 190 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

secretària de l’ajuntament, que consta a l’expedient i és 

Vist que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret 

Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de 
Mas de Gerembí,  sector 3 del planejament municipal, atorgada 
davant la Notària de Tarragona, Sr. Angel Maria Doblado Romo en 
data 28 de març de 2012, amb el núm. 776 del seu protocol. 

se per assabentat de les escriptures d’adhesió a la Junta de 
Compensació atorgades davant el notari esmentat i amb els 

04-12), 877 (12-04-
12), 936 (20-04-12), 
12) 
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Tercer. Trametre l’escriptura pública de constitució de l’entitat, així com la 
resta de documentació establerta a l’articl
305/2006, de 18 de juliol, a la Direcció General d'Urbanisme per a la 
seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació.
 
3. APROVACIÓ DE LA PRESENTA
2012 L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR ESCOLA L’AGULLA DEL 
CATLLAR EN COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE GOLF COSTA 
DORADA EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA DE DIFUSIÓ DE 
L’ESPORT ENTRE ELS INFANTS.
 
Prèvia lectura i exposició d’aquest p
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
El Consell Esportiu promou i organitza, anualment, els premis AURIGA 
FVSCVS per l’impuls i el foment de l’esport en edat escolar a la nostra 
comarca. 
 
L’objectiu és el de reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des dels 
centres d’ensenyament, entitats i estaments esportius, entrenadors, 
professors i dirigents esportius que, per la seva dedicació i capacitat han 
contribuït al foment de l’esport de base
independència dels èxits assolits o de la projecció social dels mateixos.
 
Els premis es fonamenten en tots aquells valors com el sacrifici, la dedicació, 
l’esportivitat, la integració i la igualtat, entre d’altres, inherents a l
esportiva i que beneficien a la societat.
 
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 m
 
Valorada molt positivament la tasca de l’
L’Agulla del Catllar que en col·laboració amb el club de Golf Costa Dorada de 
Tarragona ha organitzat el clínic de golf destinat als alumnes del CEIP l’Agulla 
majors de 5 anys, per a la introducció i coneixement del món d’aquest esport 
mitjançant sessions d’iniciació de 3h de durada i  de forma gratuïta. 
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Trametre l’escriptura pública de constitució de l’entitat, així com la 
resta de documentació establerta a l’article 192 del citat Decret 
305/2006, de 18 de juliol, a la Direcció General d'Urbanisme per a la 
seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació.

3. APROVACIÓ DE LA PRESENTA CIÓ ALS PREMIS AURIGA FVSCVS 
2012 L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR ESCOLA L’AGULLA DEL 
CATLLAR EN COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE GOLF COSTA 
DORADA EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA DE DIFUSIÓ DE 
L’ESPORT ENTRE ELS INFANTS.  

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 Consell Esportiu promou i organitza, anualment, els premis AURIGA 
FVSCVS per l’impuls i el foment de l’esport en edat escolar a la nostra 

reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des dels 
centres d’ensenyament, entitats i estaments esportius, entrenadors, 
professors i dirigents esportius que, per la seva dedicació i capacitat han 
contribuït al foment de l’esport de base de la nostra comarca, amb 
independència dels èxits assolits o de la projecció social dels mateixos.

Els premis es fonamenten en tots aquells valors com el sacrifici, la dedicació, 
l’esportivitat, la integració i la igualtat, entre d’altres, inherents a l
esportiva i que beneficien a la societat. 

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. 

Valorada molt positivament la tasca de l’Associació Esportiva Escolar Escola 
L’Agulla del Catllar que en col·laboració amb el club de Golf Costa Dorada de 
Tarragona ha organitzat el clínic de golf destinat als alumnes del CEIP l’Agulla 

de 5 anys, per a la introducció i coneixement del món d’aquest esport 
mitjançant sessions d’iniciació de 3h de durada i  de forma gratuïta. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Trametre l’escriptura pública de constitució de l’entitat, així com la 
e 192 del citat Decret 

305/2006, de 18 de juliol, a la Direcció General d'Urbanisme per a la 
seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 

Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació. 

CIÓ ALS PREMIS AURIGA FVSCVS 
2012 L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR ESCOLA L’AGULLA DEL 
CATLLAR EN COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE GOLF COSTA 
DORADA EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TASCA DE DIFUSIÓ DE 

unt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

El Consell Esportiu promou i organitza, anualment, els premis AURIGA 
FVSCVS per l’impuls i el foment de l’esport en edat escolar a la nostra 

reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des dels 
centres d’ensenyament, entitats i estaments esportius, entrenadors, 
professors i dirigents esportius que, per la seva dedicació i capacitat han 

de la nostra comarca, amb 
independència dels èxits assolits o de la projecció social dels mateixos. 

Els premis es fonamenten en tots aquells valors com el sacrifici, la dedicació, 
l’esportivitat, la integració i la igualtat, entre d’altres, inherents a la pràctica 

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 

Associació Esportiva Escolar Escola 
L’Agulla del Catllar que en col·laboració amb el club de Golf Costa Dorada de 
Tarragona ha organitzat el clínic de golf destinat als alumnes del CEIP l’Agulla 

de 5 anys, per a la introducció i coneixement del món d’aquest esport 
mitjançant sessions d’iniciació de 3h de durada i  de forma gratuïta.  
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Primer. Reconèixer la tasca i el mèrit esportiu de 
Escolar Escola L’Agulla del Catllar i per extensió al club de Golf 
Costa Dorada de Tarragona, i proposar
municipi als premis AURIGA FVSCVS.

 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Tarragonès.
 
4. APROVACIÓ DEL PLA
LES TÈCNIQUES DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS. 
 
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’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l’objectiu d’establir 
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques 
de joventut del municipi, establertes
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació 
de la figura de la tècnica de joventut mancomunada.
 
La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració 
amb la regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al 
període 2012-2015, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en 
compte totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el 
concepte de joventut en l’actu
tal d’afavorir la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que els 
afecten i en la cohesió juvenil local. És, doncs, l’element definitori de la política 
integral de joventut del municipi i
 
Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2012
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut del

2015. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària al Consell Comarcal del Tarragonès.
 
Tercer. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 

que tingui lloc.
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Reconèixer la tasca i el mèrit esportiu de l’Associació Espor
Escolar Escola L’Agulla del Catllar i per extensió al club de Golf 
Costa Dorada de Tarragona, i proposar-la com a candidata del 
municipi als premis AURIGA FVSCVS. 

Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Tarragonès.

4. APROVACIÓ DEL PLA  LOCAL DE JOVENTUT 2012, REDACTAT PER 
LES TÈCNIQUES DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL 

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

ablert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l’objectiu d’establir 
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques 
de joventut del municipi, establertes en el marc del Pla nacional de joventut de 
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació 
de la figura de la tècnica de joventut mancomunada. 

La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració 
a regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al 

2015, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en 
compte totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el 
concepte de joventut en l’actualitat, involucrant als joves i entitats juvenils per 
tal d’afavorir la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que els 
afecten i en la cohesió juvenil local. És, doncs, l’element definitori de la política 
integral de joventut del municipi integrat dins el Pla Nacional de Joventut.

Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2012
consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi per als anys 2012

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès. 

Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 
que tingui lloc. 

Associació Esportiva 
Escolar Escola L’Agulla del Catllar i per extensió al club de Golf 

la com a candidata del 

Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Tarragonès. 

LOCAL DE JOVENTUT 2012, REDACTAT PER 
LES TÈCNIQUES DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL 

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

ablert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l’objectiu d’establir 
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques 

en el marc del Pla nacional de joventut de 
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació 

La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració 
a regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al 

2015, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en 
compte totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el 

alitat, involucrant als joves i entitats juvenils per 
tal d’afavorir la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que els 
afecten i en la cohesió juvenil local. És, doncs, l’element definitori de la política 

ntegrat dins el Pla Nacional de Joventut. 

Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2012-2015 que 

municipi per als anys 2012-

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 
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5. APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE 
LA JOVENTUT ELABORATS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE 
JOVENTUT. 
 
Prèvia lectura i exposició d
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
 
L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la prestació de 
determinats serveis específics, tals com, entre d’altres, les sol·licituds de 
subvencions. 
 
Mitjançant acord d’aquesta Junta de Govern s’ha aprovat  el Pla Local de 
Joventut per al període 2012
reproduït. 
 
Examinades les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut, 
aprovades per l’Ordre BSF/204/2012, de 2 
de la Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012.
 
Vist que la tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en 
col·laboració amb la regidoria de joventut han redactat, de conformitat amb les 
disposicions del Pla Local de Joventut per al període 2012
d’activitats ANIMA’T CAT.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Aprovar el projecte d’activitats ANIMA’T CAT per a l’any 2012.
 
Segon. Aprovar la concurrència a la

Departament de Benestar Social i Família regulades per l’Ordre 
BSF/204/2012, de 2 de juliol, publicada al 
Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012

 
Tercer. Sol·licitar un ajut en el 

esmentat. 
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VACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE 
LA JOVENTUT ELABORATS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE 

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’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la prestació de 
determinats serveis específics, tals com, entre d’altres, les sol·licituds de 

Mitjançant acord d’aquesta Junta de Govern s’ha aprovat  el Pla Local de 
Joventut per al període 2012-2015, que consta a l’expedient i es dóna per 

nades les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut, 
aprovades per l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, publicada al 
de la Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012.

Vist que la tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en 
col·laboració amb la regidoria de joventut han redactat, de conformitat amb les 
disposicions del Pla Local de Joventut per al període 2012
d’activitats ANIMA’T CAT. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar el projecte d’activitats ANIMA’T CAT per a l’any 2012.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del 
Departament de Benestar Social i Família regulades per l’Ordre 
BSF/204/2012, de 2 de juliol, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte 

VACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT PER A PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE 
LA JOVENTUT ELABORATS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE 

’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la prestació de 
determinats serveis específics, tals com, entre d’altres, les sol·licituds de 

Mitjançant acord d’aquesta Junta de Govern s’ha aprovat  el Pla Local de 
2015, que consta a l’expedient i es dóna per 

nades les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut, 

de juliol, publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012. 

Vist que la tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en 
col·laboració amb la regidoria de joventut han redactat, de conformitat amb les 
disposicions del Pla Local de Joventut per al període 2012-2015, el projecte 

Aprovar el projecte d’activitats ANIMA’T CAT per a l’any 2012. 

convocatòria de subvencions del 
Departament de Benestar Social i Família regulades per l’Ordre 

Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 6164, de 5 de juliol de 2012. 

seu grau màxim per a l’execució del projecte 
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Quart.  Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat.

 
Cinquè. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 

que tingui lloc.
 
6. APROVACIÓ DELS INFORMES RESPECTE ELS PLANS 
D’AUTOPROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES DE LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS I DE LA TORRE D’EN GUIU.
 
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 del ple de l’ajuntament de 29 de març de 2012 es van 
aprovar els Plans d’Autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar d
municipal redactats per l’enginyer tècnic industrial Sr. Manuel Montesinos 
Durán. 
 
Vist que el procediment administratiu per tramitar l’homologació dels plans 
d’autoprotecció que estableix l’article 15 i concordants del Decret 82/2010, de 
29 de juny, el qual es du a terme telemàticament mitjançant la plataforma 
electrònica habilitada a l’efecte i que per a la culminació del tràmit es 
necessari aprovar els informes emesos per l’ajuntament al respecte.
 
Examinats els informes d’avaluació tècnica dels
Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Llop i Tous, que consten a l’expedient i es donen per 
reproduïts. 
 
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’apro
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Aprovar els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció 

de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactat
l’arquitecte municipal Sr. Josep Llop i Tous.

 
Segon.  Trametre els plans, els informes i la resta de documentació 

necessària a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la 
seva homologació mitjançant la plataforma electrònica habilitada a 
l’efecte. 
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Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat. 

present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 
que tingui lloc. 

6. APROVACIÓ DELS INFORMES RESPECTE ELS PLANS 
D’AUTOPROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES DE LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS I DE LA TORRE D’EN GUIU.

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

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 29 de març de 2012 es van 
aprovar els Plans d’Autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar d
municipal redactats per l’enginyer tècnic industrial Sr. Manuel Montesinos 

Vist que el procediment administratiu per tramitar l’homologació dels plans 
d’autoprotecció que estableix l’article 15 i concordants del Decret 82/2010, de 

ny, el qual es du a terme telemàticament mitjançant la plataforma 
electrònica habilitada a l’efecte i que per a la culminació del tràmit es 
necessari aprovar els informes emesos per l’ajuntament al respecte.

Examinats els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció de la 
Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Llop i Tous, que consten a l’expedient i es donen per 

Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’apro
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció 
de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactat
l’arquitecte municipal Sr. Josep Llop i Tous. 

Trametre els plans, els informes i la resta de documentació 
necessària a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la 
seva homologació mitjançant la plataforma electrònica habilitada a 

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de 

present acord a la ratificació del Ple en la propera sessió 

6. APROVACIÓ DELS INFORMES RESPECTE ELS PLANS 
D’AUTOPROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES DE LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS I DE LA TORRE D’EN GUIU.  

posició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia, 

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 29 de març de 2012 es van 
aprovar els Plans d’Autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants 
municipal redactats per l’enginyer tècnic industrial Sr. Manuel Montesinos 

Vist que el procediment administratiu per tramitar l’homologació dels plans 
d’autoprotecció que estableix l’article 15 i concordants del Decret 82/2010, de 

ny, el qual es du a terme telemàticament mitjançant la plataforma 
electrònica habilitada a l’efecte i que per a la culminació del tràmit es 
necessari aprovar els informes emesos per l’ajuntament al respecte. 

Plans d’Autoprotecció de la 
Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Llop i Tous, que consten a l’expedient i es donen per 

Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de 

Aprovar els informes d’avaluació tècnica dels Plans d’Autoprotecció 
de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’infants municipal, redactats per 

Trametre els plans, els informes i la resta de documentació 
necessària a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la 
seva homologació mitjançant la plataforma electrònica habilitada a 
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7. ADQUISICIÓ, MITJANÇANT RENTING, D’UN VEHICLE PER AL SERVEI 
DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL.
 
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’ajuntament disposa act
municipals. Es tracta d’un 
matrícula 1301-DJP, adquirit 
venciment del renting esmentat, l’any 
valor residual per un import 
l’ajuntament. 
 
Actualment el vehicle sobrepassa els 250.000 quilòmetres i el 
reparacions que tot sovint 
vehicle pel servei, reservant l’actual 
recolzament i per a altres tasques que comportin una menor utilització del 
mateix. 
 
Amb aquesta finalitat es creu convenient optar, de nou, per l’arrendament 
financer per disposar del 
finançament a diferents 
marques de vehicles 4x4 i tot camí, 
econòmiques de l’ajuntament, quin és el més adequat
 
L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic defineix els 
contractes de subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra, de 
productes o béns mobles.
 
Vist el que estableixen els articles 111, 138 i 290 i següents del citat Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en quant al règim jurídic dels 
contractes de subministrament.
 
Vist que la Junta de govern local és competent 
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 a
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7. ADQUISICIÓ, MITJANÇANT RENTING, D’UN VEHICLE PER AL SERVEI 
DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL.  

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’ajuntament disposa actualment d’un vehicle per al servei dels vigilants 
. Es tracta d’un 4x4, marca Suzuki model Grand Vitara, amb 

adquirit mitjançant arrendament financer
venciment del renting esmentat, l’any 2009 es procedí al paga
valor residual per un import de 8.387,52 €, quedant el vehicle en propietat de 

el vehicle sobrepassa els 250.000 quilòmetres i el 
tot sovint se li han de fer aconsella l’adquisició d’un nou 

pel servei, reservant l’actual com a vehicle de substitució o de 
altres tasques que comportin una menor utilització del 

Amb aquesta finalitat es creu convenient optar, de nou, per l’arrendament 
financer per disposar del nou vehicle. Així, doncs, es demanaran 

ançament a diferents entitats financeres i cases comercials de 
vehicles 4x4 i tot camí, per tal de valorar, dins les possibilitats 

econòmiques de l’ajuntament, quin és el més adequat. 

L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic defineix els 
contractes de subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra, de 

uctes o béns mobles. 

Vist el que estableixen els articles 111, 138 i 290 i següents del citat Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en quant al règim jurídic dels 
contractes de subministrament. 

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: 

7. ADQUISICIÓ, MITJANÇANT RENTING, D’UN VEHICLE PER AL SERVEI 

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

servei dels vigilants 
marca Suzuki model Grand Vitara, amb 

mitjançant arrendament financer l’any 2005. Al 
procedí al pagament del seu 

€, quedant el vehicle en propietat de 

el vehicle sobrepassa els 250.000 quilòmetres i el nombre de 
se li han de fer aconsella l’adquisició d’un nou 

e substitució o de 
altres tasques que comportin una menor utilització del 

Amb aquesta finalitat es creu convenient optar, de nou, per l’arrendament 
es demanaran ofertes de 

cases comercials de diverses 
per tal de valorar, dins les possibilitats 

14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic defineix els 
contractes de subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra, de 

Vist el que estableixen els articles 111, 138 i 290 i següents del citat Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en quant al règim jurídic dels 

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 
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Primer.  Iniciar l’expedient per a 
servei de vigilància municipal

 
Segon.  Sol·licitar ofertes de finançament de diferents vehicles a entitats 

financeres i cases comercials de div
tot camí. 

 
Tercer.  Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la 

signatura dels documents que es derivin en execució del present 
acord. 

 
8. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les vuit i vint
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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Iniciar l’expedient per a l’adquisició d’un nou vehicle tot terreny per al 
servei de vigilància municipal mitjançant renting. 

Sol·licitar ofertes de finançament de diferents vehicles a entitats 
financeres i cases comercials de diverses marques de vehicles 4x4 i 

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura dels documents que es derivin en execució del present 

8. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

vint 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

l’adquisició d’un nou vehicle tot terreny per al 

Sol·licitar ofertes de finançament de diferents vehicles a entitats 
erses marques de vehicles 4x4 i 

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura dels documents que es derivin en execució del present 

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 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 
alcalde-president, es reun
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 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JULIOL DE 2012.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb 
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MASIETA 
DE SALORT, SECTOR 5 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL
 
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 21 de setembre de 2010 la Sra. Cristina Sáez de Juan, en qualitat 
d’arquitecta redactora, va presentar el projecte d’urbanització de Masieta de 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 9 D’AGOST DE 2012 

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

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.

PRESIDENT: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 

 
Carles 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 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JULIOL DE 2012.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MASIETA 
SECTOR 5 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL

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

En data 21 de setembre de 2010 la Sra. Cristina Sáez de Juan, en qualitat 
d’arquitecta redactora, va presentar el projecte d’urbanització de Masieta de 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

del dia nou d’agost 
de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, 

eixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local. 

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

DE L’ACTA CORRESPONENT A LA 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la 
de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MASIETA 
SECTOR 5 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL . 

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

En data 21 de setembre de 2010 la Sra. Cristina Sáez de Juan, en qualitat 
d’arquitecta redactora, va presentar el projecte d’urbanització de Masieta de 
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Salort, sector 5 del planejament municipal vigent, promogut per 
Compensació del sector.
 
En data 12 de gener de 2011 l’arquitecte municipal va emetre informe 
respecte determinats aspectes essencials de la documentació presentada que 
s’havien de completar o esmenar abans de sotmetre al tràmit d’aprovació 
inicial el projecte, amb el contingut literal següent:
 
“1- Marc legal 
 
Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització.
 
També s’han de tenir en compte les d
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 
provisional. 
 
2- Consideracions genèriques
 
S’ha de justificar el compliment de les normes 
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005).
 
D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
d’urbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 
que s’hauran d’aportar.
 
D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 
pressupost de contracte de les obres és de 607.037,25 

 
S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumenat públic per tal 
de poder realitzar els tràmits pertinents.
 
Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost de seguretat 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 
al pressupost general. 
 
En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum.

Ajuntament del Catllar 

Salort, sector 5 del planejament municipal vigent, promogut per 
Compensació del sector. 

En data 12 de gener de 2011 l’arquitecte municipal va emetre informe 
respecte determinats aspectes essencials de la documentació presentada que 
s’havien de completar o esmenar abans de sotmetre al tràmit d’aprovació 

cial el projecte, amb el contingut literal següent: 

Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització.

També s’han de tenir en compte les determinacions del POUM i del Pla 
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 

Consideracions genèriques 

S’ha de justificar el compliment de les normes sobre protecció contra incendis, 
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005).

D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
rbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 

que s’hauran d’aportar. 

D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 
pressupost de contracte de les obres és de 607.037,25 €. 

S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumenat públic per tal 
de poder realitzar els tràmits pertinents. 

Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost de seguretat 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 

 

En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum.

Salort, sector 5 del planejament municipal vigent, promogut per la Junta de 

En data 12 de gener de 2011 l’arquitecte municipal va emetre informe 
respecte determinats aspectes essencials de la documentació presentada que 
s’havien de completar o esmenar abans de sotmetre al tràmit d’aprovació 

Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització. 

eterminacions del POUM i del Pla 
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. Seria 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 

sobre protecció contra incendis, 
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005). 

D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
rbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 

D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 

S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumenat públic per tal 

Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost de seguretat i 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 

En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum. 
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A l’annex 8 hi falta la concreció dels controls i assajos a realitzar a les
instal·lacions d’aigua i de clavegueram.
 
En general, falten detalls constructius de les xarxes de serveis. També 
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 
sistemes i elements. 
 
S’haurà d’aportar un certificat de titulació i
emès pel seu col·legi professional.
 
3- Xarxes de  sanejament
 
El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 
de les característiques del subsòl i també l’informe favorable de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 
sanejament del sector veí de CINC ESTRELLES.
 
Els interceptors d’aigües pluvials s’han de
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada.
 
Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfície del terrenys i, 
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversificar 
els corrents d’aigua. 
 
4- Altres serveis 

 
- Xarxa d’aigua 
S’ha de corregir l’error del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 
fer al dipòsit i no al pou.
 
- Vialitat 
S’haurà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 
l’accés al polígon. 
S’ha d’aclarir si la vorera es projecta al mateix nivell d
cas, els guals perdran tot el sentit.
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A l’annex 8 hi falta la concreció dels controls i assajos a realitzar a les
instal·lacions d’aigua i de clavegueram. 

En general, falten detalls constructius de les xarxes de serveis. També 
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 

S’haurà d’aportar un certificat de titulació i habilitació dels autors del projecte, 
emès pel seu col·legi professional. 

Xarxes de  sanejament 

El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 
de les característiques del subsòl i també l’informe favorable de l’Agència 

S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 
sanejament del sector veí de CINC ESTRELLES. 

Els interceptors d’aigües pluvials s’han de disposar perpendicularment a l’eix 
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada.

Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfície del terrenys i, 
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversificar 

r del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 
fer al dipòsit i no al pou. 

S’haurà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 

S’ha d’aclarir si la vorera es projecta al mateix nivell de la calçada. En aquest 
cas, els guals perdran tot el sentit. 

A l’annex 8 hi falta la concreció dels controls i assajos a realitzar a les 

En general, falten detalls constructius de les xarxes de serveis. També 
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 

habilitació dels autors del projecte, 

El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 
de les característiques del subsòl i també l’informe favorable de l’Agència 

S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 

disposar perpendicularment a l’eix 
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada. 

Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfície del terrenys i, 
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis a l’exterior de 
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversificar 

r del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 

S’haurà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 

e la calçada. En aquest 
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- Telecomunicacions 
S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED
d’urbanització de nova planta.
 
- Baixa tensió i enllumenat
El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 
a serveis tècnics. 
S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les colum
d’enllumenat públic ha de ser de 3mm.
S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 
que és de 5m al plànol IO6 i de 4m en els càlculs lumínics.
S’ha de fer també els càlculs lumínics pel carrer de 8m d’amplada.
La separació entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 
compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 
l’objectiu d’aconseguir estalvi en la implantació del servei i en el consum.
 
En conseqüència, sense perjudici de
promotors per tal que realitzin les esmenes corresponents i les incorporin al 
projecte, abans de procedir a l’aprovació inicial.
 
En data 17 de maig de 2011, l’aleshores enginyera de l’ajuntament va emetre 
informe respecte determinades qüestions a resoldre prèviament a l
inicial del projecte, amb el contingut literal següent:
 
“1- Instal·lacions de sanejament:

 
Totes les canalitzacions de sanejament, aigües negres i d’aigües pluvials, han 
de tenir resistència SN
ser elastomèriques entre tots els elements amb les peces especials 
dissenyades per a aquests perfils que garanteixen la impermeabilització.
 
La memòria indica que les escomeses individuals ser
160 [mm], però al capítol 01.04 del pressupost “Instal·lacions de sanejament” 
no es reflexa. Aquestes escomeses hauran de ser de resistència SN8 o anar 
protegides amb una capa de formigó en massa.
 
L’equip de depuració ha de tenir el 
serveis de la urbanització.
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S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 
d’urbanització de nova planta. 

Baixa tensió i enllumenat 
El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 

S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les colum
d’enllumenat públic ha de ser de 3mm. 
S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 
que és de 5m al plànol IO6 i de 4m en els càlculs lumínics. 
S’ha de fer també els càlculs lumínics pel carrer de 8m d’amplada.

ció entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 
compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 
l’objectiu d’aconseguir estalvi en la implantació del servei i en el consum.

En conseqüència, sense perjudici de l’informe d’enginyeria, caldrà requerir als 
promotors per tal que realitzin les esmenes corresponents i les incorporin al 
projecte, abans de procedir a l’aprovació inicial.” 

En data 17 de maig de 2011, l’aleshores enginyera de l’ajuntament va emetre 
rme respecte determinades qüestions a resoldre prèviament a l

inicial del projecte, amb el contingut literal següent: 

Instal·lacions de sanejament: 

Totes les canalitzacions de sanejament, aigües negres i d’aigües pluvials, han 
stència SN-8, totes dues amb el material PVC. Les juntes han de 

ser elastomèriques entre tots els elements amb les peces especials 
dissenyades per a aquests perfils que garanteixen la impermeabilització.

La memòria indica que les escomeses individuals seran de PVC de diàmetre 
160 [mm], però al capítol 01.04 del pressupost “Instal·lacions de sanejament” 
no es reflexa. Aquestes escomeses hauran de ser de resistència SN8 o anar 
protegides amb una capa de formigó en massa. 

L’equip de depuració ha de tenir el seu comptador elèctric separat dels altres 
serveis de la urbanització. 

S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 

, pel fet que es tracta d’obres 

El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 

S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les columnes 

S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 

S’ha de fer també els càlculs lumínics pel carrer de 8m d’amplada. 
ció entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 

compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 
l’objectiu d’aconseguir estalvi en la implantació del servei i en el consum. 

l’informe d’enginyeria, caldrà requerir als 
promotors per tal que realitzin les esmenes corresponents i les incorporin al 

En data 17 de maig de 2011, l’aleshores enginyera de l’ajuntament va emetre 
rme respecte determinades qüestions a resoldre prèviament a l’aprovació 

Totes les canalitzacions de sanejament, aigües negres i d’aigües pluvials, han 
8, totes dues amb el material PVC. Les juntes han de 

ser elastomèriques entre tots els elements amb les peces especials 
dissenyades per a aquests perfils que garanteixen la impermeabilització. 

an de PVC de diàmetre 
160 [mm], però al capítol 01.04 del pressupost “Instal·lacions de sanejament” 
no es reflexa. Aquestes escomeses hauran de ser de resistència SN8 o anar 

seu comptador elèctric separat dels altres 



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

2- Instal·lacions d’enllumenat públic:
 
Les columnes han de ser de tipus Nicholson o similar i amb l’espessor de la 
xapa de 3 [mm], tal com ja s’indica a l’informe de l’arquitecte muni
 
El consum de les làmpades és de 150 [W], consum molt elevat, tot i que siguin 
poques les làmpades a instal·lar. Caldrà revisar l’estudi lumínic per complir 
amb la normativa d’obligat compliment (il·luminàncies i uniformitats 
reglamentàries, amb dob
llum.  
 
3- Instal·lacions d’aigua potable:

 
Caldrà disposar de comptadors en tots els consums de la urbanització per tal 
de poder calcular l’eficiència de la xarxa i poder detectar possibles fuites
 
La proposta presentada considera la separació dels consums de reg e 
hidrants dels consums particulars. No es detalla als plànols com s’executarà 
aquestes dues xarxes fins al punt de subministrament. Al pressupost es 
detalla una partida alçada per a l’aixecament 
connexió al dipòsit, etc. 
Es considera que els consums d’aigua potable de la Masieta de Salort són 
relativament petits, és per això, que la connexió s’haurà de realitzar 
directament a la xarxa d’aigua potable de la urbanitza
el punt més adient i/o més proper a la Masieta. 
 
A la simbologia del plànol IO2 hi ha el “reg per goteig”. Aquesta instal·lació no 
queda ben definida al projecte ni al pressupost. Cal detallar
 
Ambdós informes foren efectivam
com a l’equip redactor del projecte d’urbanització.
 
En data 1 de juliol de 2011 l’arquitecta redactora del projecte, Sra. Cristina 
Sáez de Juan va presentar documentació en resposta als requeriments 
municipals suara esmentats.
 
El 22 de juliol de 2011 l’arquitecte municipal emeté informe en base a la nova 
documentació presentada per la Junta de Compensació en que es constatava 
la subsistència de mancances i esmenes a solucionar prèviament a 
l’aprovació inicial, donant
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Instal·lacions d’enllumenat públic: 

Les columnes han de ser de tipus Nicholson o similar i amb l’espessor de la 
xapa de 3 [mm], tal com ja s’indica a l’informe de l’arquitecte muni

El consum de les làmpades és de 150 [W], consum molt elevat, tot i que siguin 
poques les làmpades a instal·lar. Caldrà revisar l’estudi lumínic per complir 
amb la normativa d’obligat compliment (il·luminàncies i uniformitats 
reglamentàries, amb doble nivell), minimitzant el consum de cada punt de 

Instal·lacions d’aigua potable: 

Caldrà disposar de comptadors en tots els consums de la urbanització per tal 
de poder calcular l’eficiència de la xarxa i poder detectar possibles fuites

posta presentada considera la separació dels consums de reg e 
hidrants dels consums particulars. No es detalla als plànols com s’executarà 
aquestes dues xarxes fins al punt de subministrament. Al pressupost es 
detalla una partida alçada per a l’aixecament de paviment, formació de rasa, 
connexió al dipòsit, etc.  
Es considera que els consums d’aigua potable de la Masieta de Salort són 
relativament petits, és per això, que la connexió s’haurà de realitzar 
directament a la xarxa d’aigua potable de la urbanització de Cinc Estrelles en 
el punt més adient i/o més proper a la Masieta.  

A la simbologia del plànol IO2 hi ha el “reg per goteig”. Aquesta instal·lació no 
queda ben definida al projecte ni al pressupost. Cal detallar-

Ambdós informes foren efectivament notificats tant a la Junta de Compensació 
com a l’equip redactor del projecte d’urbanització. 

En data 1 de juliol de 2011 l’arquitecta redactora del projecte, Sra. Cristina 
Sáez de Juan va presentar documentació en resposta als requeriments 

suara esmentats. 

El 22 de juliol de 2011 l’arquitecte municipal emeté informe en base a la nova 
documentació presentada per la Junta de Compensació en que es constatava 
la subsistència de mancances i esmenes a solucionar prèviament a 

donant-ne trasllat a la Junta i als tècnics redactors.

Les columnes han de ser de tipus Nicholson o similar i amb l’espessor de la 
xapa de 3 [mm], tal com ja s’indica a l’informe de l’arquitecte municipal. 

El consum de les làmpades és de 150 [W], consum molt elevat, tot i que siguin 
poques les làmpades a instal·lar. Caldrà revisar l’estudi lumínic per complir 
amb la normativa d’obligat compliment (il·luminàncies i uniformitats 

le nivell), minimitzant el consum de cada punt de 

Caldrà disposar de comptadors en tots els consums de la urbanització per tal 
de poder calcular l’eficiència de la xarxa i poder detectar possibles fuites. 

posta presentada considera la separació dels consums de reg e 
hidrants dels consums particulars. No es detalla als plànols com s’executarà 
aquestes dues xarxes fins al punt de subministrament. Al pressupost es 

de paviment, formació de rasa, 

Es considera que els consums d’aigua potable de la Masieta de Salort són 
relativament petits, és per això, que la connexió s’haurà de realitzar 

ció de Cinc Estrelles en 

A la simbologia del plànol IO2 hi ha el “reg per goteig”. Aquesta instal·lació no 
-la.” 

ent notificats tant a la Junta de Compensació 

En data 1 de juliol de 2011 l’arquitecta redactora del projecte, Sra. Cristina 
Sáez de Juan va presentar documentació en resposta als requeriments 

El 22 de juliol de 2011 l’arquitecte municipal emeté informe en base a la nova 
documentació presentada per la Junta de Compensació en que es constatava 
la subsistència de mancances i esmenes a solucionar prèviament a 

a Junta i als tècnics redactors. 
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Posteriorment, en data 5 de setembre, l’enginyera de l’ajuntament emeté 
informe respecte de la nova documentació, constatant la subsistència 
d’algunes deficiències inicialment detectades i no esmenad
 
En data 22 de desembre de 2011 l’arquitecte
presentar nova documentació per resoldre les mancances esmentades, la 
qual fou complimentada per la mateixa arquitecte
 
Finalment, en data 22 de juny de
informe, amb el contingut literal que es transcriu tot seguit,  
sotmetre al tràmit d’informació pública el projecte, condicionant la seva 
aprovació definitiva a l’aportació de documentació 
realització de tràmits pendents
 
“La senyora Cristina Sáez de Juan ha presentat nova documentació que 
complementa i esmena el segon projecte d’urbanització de la Masieta de 
Salort (sector 5), promogut per la Junta de Compensació del sector, d’acor
amb el contingut de l’informe anterior de data 22 de juliol de 2011. En relació a 
aquesta nova documentació es redacta el següent informe, en el que es 
manté el text dels dos primers, en negre i vermell respectivament, i s’hi 
afegeixen, de color verd, le
present 
 
INFORME 
 
Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització.
 
També s’han de tenir en compte les determi
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. Seria 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 
provisional. 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): Es continua recordant l’obligació de tramitar 
el projecte de reparcel·lació.
 
(Informe de 22 de juny de 2012
el projecte de reparcel·lació, pendent de ser informat.
 
 

Ajuntament del Catllar 

Posteriorment, en data 5 de setembre, l’enginyera de l’ajuntament emeté 
informe respecte de la nova documentació, constatant la subsistència 
d’algunes deficiències inicialment detectades i no esmenades.

e desembre de 2011 l’arquitecte redactora del projecte, va 
presentar nova documentació per resoldre les mancances esmentades, la 

entada per la mateixa arquitecte en data 22 de maig de 2012.

Finalment, en data 22 de juny de 2012 l’arquitecte de l’ajuntament 
informe, amb el contingut literal que es transcriu tot seguit,  
sotmetre al tràmit d’informació pública el projecte, condicionant la seva 
aprovació definitiva a l’aportació de documentació complementàr

pendents: 

La senyora Cristina Sáez de Juan ha presentat nova documentació que 
complementa i esmena el segon projecte d’urbanització de la Masieta de 
Salort (sector 5), promogut per la Junta de Compensació del sector, d’acor
amb el contingut de l’informe anterior de data 22 de juliol de 2011. En relació a 
aquesta nova documentació es redacta el següent informe, en el que es 
manté el text dels dos primers, en negre i vermell respectivament, i s’hi 
afegeixen, de color verd, les consideracions que són del cas en l’ocasió 

Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització.

També s’han de tenir en compte les determinacions del POUM i del Pla 
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. Seria 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Es continua recordant l’obligació de tramitar 
projecte de reparcel·lació. 

22 de juny de 2012): En data 29/05/2012 s’ha registrat d’entrada 
el projecte de reparcel·lació, pendent de ser informat. 

Posteriorment, en data 5 de setembre, l’enginyera de l’ajuntament emeté 
informe respecte de la nova documentació, constatant la subsistència 

es. 

redactora del projecte, va 
presentar nova documentació per resoldre les mancances esmentades, la 

en data 22 de maig de 2012. 

l’arquitecte de l’ajuntament emeté 
informe, amb el contingut literal que es transcriu tot seguit,  possibilitant 
sotmetre al tràmit d’informació pública el projecte, condicionant la seva 

complementària i la 

La senyora Cristina Sáez de Juan ha presentat nova documentació que 
complementa i esmena el segon projecte d’urbanització de la Masieta de 
Salort (sector 5), promogut per la Junta de Compensació del sector, d’acord 
amb el contingut de l’informe anterior de data 22 de juliol de 2011. En relació a 
aquesta nova documentació es redacta el següent informe, en el que es 
manté el text dels dos primers, en negre i vermell respectivament, i s’hi 

s consideracions que són del cas en l’ocasió 

Els articles 96 i 97 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya regula 
l’objecte, el contingut i les directrius dels projectes d’urbanització. 

nacions del POUM i del Pla 
Especial del sector. En especial, cal advertir que l’art. 118 del POUM obliga a 
l’aprovació d’una reparcel·lació econòmica amb l’objectiu de realitzar les 
cessions previstes en el PERI i les obres d’urbanització completes. Seria 
convenient que la reparcel·lació fos prèvia per tal d’inscriure preventivament al 
Registre de la Propietat les càrregues que resultin del compte de liquidació 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Es continua recordant l’obligació de tramitar 

En data 29/05/2012 s’ha registrat d’entrada 
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Consideracions genèriques
 
S’ha de justificar el compliment de les normes sobre protecció co
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005).
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
protecció a 25 m. El c
convenis amb els propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i 
la realització de les operacions necessàries per evitar incendis.
 
(Informe de 22 de juny de 2012
amb els propietaris confrontants.
 
D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
d’urbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 
que s’hauran d’aportar.
 
(Informe de 22 de juliol de 2
 
D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 
pressupost de contracte de les obres és de 607.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
garantia. 
 
(Informe de 22 de juny de 2012
garantia. 
 
S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumena
de poder realitzar els tràmits pertinents.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
(Informe de 22 de juny de 2012
 
Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 
al pressupost general. 
 

Ajuntament del Catllar 

Consideracions genèriques 

S’ha de justificar el compliment de les normes sobre protecció co
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005).

(Informe de 22 de juliol de 2011): En el plànol 05 no es veu la línia de 
protecció a 25 m. El compliment del Decret 123/2005 comporta la firma de 
convenis amb els propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i 
la realització de les operacions necessàries per evitar incendis.

22 de juny de 2012): S’ha d’aportar encara el c
amb els propietaris confrontants. 

D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
d’urbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 
que s’hauran d’aportar. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. S’aporta l’estudi geotècnic.

D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 
pressupost de contracte de les obres és de 607.037,25 €. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Es continua recordant l’obligació d’aportar la 

22 de juny de 2012): Es continua recordant l’obligació d’aportar la 

S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumena
de poder realitzar els tràmits pertinents. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Encara no s’ha aportat la separata. 

22 de juny de 2012): S’ha aportat la separata 

Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 

 

S’ha de justificar el compliment de les normes sobre protecció contra incendis, 
amb especial referència a la legislació sobre protecció contra incendis en les 
àrees sense continuïtat amb les trames urbanes (Decret 123/2005). 

En el plànol 05 no es veu la línia de 
ompliment del Decret 123/2005 comporta la firma de 

convenis amb els propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i 
la realització de les operacions necessàries per evitar incendis. 

S’ha d’aportar encara el conveni o convenis 

D’acord amb l’art. 97.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte 
d’urbanització haurà de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl, 

Complimentat. S’aporta l’estudi geotècnic. 

D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia 
del 12% del cost de les obres d’urbanització abans de l’aprovació definitiva. El 

Es continua recordant l’obligació d’aportar la 

Es continua recordant l’obligació d’aportar la 

S’haurà d’aportar una separata amb el projecte de l’enllumenat públic per tal 

Encara no s’ha aportat la separata.  

Al punt 7 de l’annex 3 hi ha una contradicció en el pressupost de seguretat i 
salut. També hi ha una contradicció entre aquestes quantitats i les que figuren 
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(Informe de 22 de juliol de 2011): 
punt 7 de l’annex 3 el pressupost és de 439.754,60
pressupost general és de 465.367,90 
 
(Informe de 22 de juny de 2012
 
En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
A l’annex 8 hi falta la co
instal·lacions d’aigua i de clavegueram.    
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
En general, falten detalls constructius de le
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 
sistemes i elements. 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
manteniment sol·licitats.
 
(Informe de 22 de juny de 2012
de la recepció de l’obra, que no ha estat adjudicada, cosa que es troba 
enraonada i acceptable.
 
S’haurà d’aportar un certificat de titulació i habilitació dels autors del projecte, 
emès pel seu col·legi professio
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
Xarxes de  sanejament
 
El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 
de les característiques
Catalana de l’Aigua. 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
(Informe de 22 de juny de 2012
sol·licitat per l’Ajuntament abans de l’
 

Ajuntament del Catllar 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Continua constatant-se una contradicció. Al 
punt 7 de l’annex 3 el pressupost és de 439.754,60 
pressupost general és de 465.367,90 €. 

22 de juny de 2012): Complimentat 

En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum.

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

A l’annex 8 hi falta la concreció dels controls i assajos a realitzar a les 
instal·lacions d’aigua i de clavegueram.     

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat.                                                                                                                

En general, falten detalls constructius de les xarxes de serveis. També 
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Encara no s’han aportat els plans de 
manteniment sol·licitats. 

22 de juny de 2012): Se sol·licita aportar els plans en el moment 
de la recepció de l’obra, que no ha estat adjudicada, cosa que es troba 
enraonada i acceptable. 

S’haurà d’aportar un certificat de titulació i habilitació dels autors del projecte, 
emès pel seu col·legi professional. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

Xarxes de  sanejament 

El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 
de les característiques del subsòl i també l’informe favorable de l’Agència 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Falta l’informe de l’ACA.  

22 de juny de 2012): Falta encara l’informe de l’ACA, que pot ser 
sol·licitat per l’Ajuntament abans de l’aprovació definitiva.  

se una contradicció. Al 
 €, mentre que el 

En el pressupost general, hi falten tots els quadres de preus i el resum. 

ncreció dels controls i assajos a realitzar a les 

Complimentat.                                                                                                                

s xarxes de serveis. També 
s’hauran d’aportar els plans de manteniment de totes les instal·lacions, 

Encara no s’han aportat els plans de 

sol·licita aportar els plans en el moment 
de la recepció de l’obra, que no ha estat adjudicada, cosa que es troba 

S’haurà d’aportar un certificat de titulació i habilitació dels autors del projecte, 

El projecte preveu la infiltració en el terreny de les aigües residuals 
depurades, per la qual cosa es necessita el càlcul de la bassa filtrant en funció 

del subsòl i també l’informe favorable de l’Agència 

Falta encara l’informe de l’ACA, que pot ser 
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S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 
sanejament del sector veí de CINC ESTRELLES.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
de la connexió proposada.
 
Els interceptors d’aigües pluvials s’han de disposar perpendicularment a l’eix 
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfí
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis a l’exterior de 
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversifica
els corrents d’aigua. 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
realitzar més cap a l’interior. La solució que reflecteix el detall aportat 
comporta la formació d’un tap a la sortida del desguàs i no és, per tant, 
adequada. 
 
(Informe de 22 de juny de 2012
 
Altres serveis 
 
Xarxa d’aigua 
S’ha de corregir l’error del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 
fer al dipòsit i no al pou.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
Vialitat 
S’haurà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 
l’accés al polígon. 
S’ha d’aclarir si la vorera es projecta al mateix nivell de la calçada. En aquest 
cas, els guals perdran tot el sentit.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
carretera.  
 

Ajuntament del Catllar 

S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 
sanejament del sector veí de CINC ESTRELLES. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. Es justifica la inconveniència 
de la connexió proposada. 

eptors d’aigües pluvials s’han de disposar perpendicularment a l’eix 
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada.

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfí
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis a l’exterior de 
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversifica

(Informe de 22 de juliol de 2011): S’insisteix que els abocaments s’han de 
realitzar més cap a l’interior. La solució que reflecteix el detall aportat 
comporta la formació d’un tap a la sortida del desguàs i no és, per tant, 

22 de juny de 2012): Complimentat 

S’ha de corregir l’error del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 
fer al dipòsit i no al pou. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

rà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 

S’ha d’aclarir si la vorera es projecta al mateix nivell de la calçada. En aquest 
cas, els guals perdran tot el sentit. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Falta encara l’informe del titular de la 

S’haurà de preveure la possibilitat futura de connexió a la xarxa de 

Complimentat. Es justifica la inconveniència 

eptors d’aigües pluvials s’han de disposar perpendicularment a l’eix 
longitudinal del carrer i d’una longitud igual a l’amplada de la calçada. 

Els abocaments d’aigües pluvials es realitzen sobre la superfície del terrenys i, 
per tant, s’han d’adoptar mesures per minimitzar els perjudicis a l’exterior de 
l’àmbit. En conseqüència, l’aigua s’abocarà més a l’interior del sector i es 
construiran esculleres, de les que s’haurà d’aportar el detall, per diversificar 

S’insisteix que els abocaments s’han de 
realitzar més cap a l’interior. La solució que reflecteix el detall aportat 
comporta la formació d’un tap a la sortida del desguàs i no és, per tant, 

S’ha de corregir l’error del plànol IO2: la connexió de la xarxa d’aigua s’ha de 

rà d’aportar un informe favorable del titular de la carretera en relació a 

S’ha d’aclarir si la vorera es projecta al mateix nivell de la calçada. En aquest 

encara l’informe del titular de la 
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(Informe de 22 de juny de 2012
carretera, que pot ser sol·licitat per l’Ajuntament abans de l’aprovació 
definitiva.  
 
Telecomunicacions 
S’adverteix expressament que
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 
d’urbanització de nova planta.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
Baixa tensió i enllumenat
El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 
a serveis tècnics. 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les columne
d’enllumenat públic ha de ser de 3mm.
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
 
S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 
que és de 5m al plànol IO6 i de 4m en els càlculs lumínics.
S’han de fer també els càlc
La separació entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 
compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 
l’objectiu d’aconseguir estalvi en la implantació del servei i 
 
(Informe de 22 de juliol de 2011): 
estudi lumínic que, de fet, no s’ha incorporat al projecte. Per tant, mentre no 
s’aporti, es mantenen les tres consideracions anteriors.
 
(Informe de 22 de juny d
correcte. 
 
En relació a l’informe d’enginyeria, l’últim que va emetre l’enginyera el 
08/11/2011 era favorable, però no obstant, creia interessant deixar constància 
de la següent recomanació i/o suggeri
de la companyia elèctrica, seria interessant que es contemplés la instal·lació 
del centre de transformació a la zona verda oposada d’on està previst 
actualment instal·lar-lo. Si fos possible, i sempre que les ord
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22 de juny de 2012): Falta encara l’informe del titular de la 
carretera, que pot ser sol·licitat per l’Ajuntament abans de l’aprovació 

S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 
d’urbanització de nova planta. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Es manté l’advertiment. 

Baixa tensió i enllumenat 
El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les columne
d’enllumenat públic ha de ser de 3mm. 

(Informe de 22 de juliol de 2011): Complimentat. 

S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 
que és de 5m al plànol IO6 i de 4m en els càlculs lumínics. 
S’han de fer també els càlculs lumínics pel carrer de 8m d’amplada.
La separació entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 
compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 
l’objectiu d’aconseguir estalvi en la implantació del servei i en el consum.

(Informe de 22 de juliol de 2011): En l’escrit de presentació s’anuncia un nou 
estudi lumínic que, de fet, no s’ha incorporat al projecte. Per tant, mentre no 
s’aporti, es mantenen les tres consideracions anteriors. 

22 de juny de 2012): S’ha aportat el nou estudi lumínic i es troba 

En relació a l’informe d’enginyeria, l’últim que va emetre l’enginyera el 
08/11/2011 era favorable, però no obstant, creia interessant deixar constància 
de la següent recomanació i/o suggeriment: Quan se sol·liciti l’estudi definitiu 
de la companyia elèctrica, seria interessant que es contemplés la instal·lació 
del centre de transformació a la zona verda oposada d’on està previst 

lo. Si fos possible, i sempre que les ord

Falta encara l’informe del titular de la 
carretera, que pot ser sol·licitat per l’Ajuntament abans de l’aprovació 

no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 

El nou centre de transformació CT ha d’estar situat a l’interior del sòl destinat 

S’ha d’especificar que el gruix mínim de la planxa de les columnes 

S’ha de corregir el desacord en l’altura de les columnes d’enllumenat públic, 

uls lumínics pel carrer de 8m d’amplada. 
La separació entre les columnes d’enllumenat s’ha de fixar de manera que es 
compleixin les il·luminàncies i uniformitats reglamentàries, però també amb 

en el consum. 

En l’escrit de presentació s’anuncia un nou 
estudi lumínic que, de fet, no s’ha incorporat al projecte. Per tant, mentre no 

S’ha aportat el nou estudi lumínic i es troba 

En relació a l’informe d’enginyeria, l’últim que va emetre l’enginyera el 
08/11/2011 era favorable, però no obstant, creia interessant deixar constància 

ment: Quan se sol·liciti l’estudi definitiu 
de la companyia elèctrica, seria interessant que es contemplés la instal·lació 
del centre de transformació a la zona verda oposada d’on està previst 

lo. Si fos possible, i sempre que les ordenances 
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municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi important per a aquesta 
instal·lació. 
 
En conseqüència, des del punt de vista de la meva competència, es pot 
procedir a l’aprovació inicial. Es recomana que en l’acord aprovatori es faci el 
recordatori de tot allò que serà necessari abans de l’aprovació definitiva, que 
és:  
 
En compliment del Decret 123/2005, s’hauran d’aportar els convenis amb els 
propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i la realització de 
les operacions necessàries per evitar incendis.
Aportar la garantia del 12% del cost de la implantació dels serveis.
 
I també:  
 
S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 
d’acord amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 
d’urbanització de nova planta.
 
Quan se sol·liciti l’estudi definitiu de la companyia elèctrica, seria interessant 
que es contemplés la instal·lació del centre de transformació a la zona verda 
oposada d’on està previst actualment instal·lar
que les ordenances municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi 
important per a aquesta instal·lació.
 
Els plans de manteniment de totes les instal·lacions, sistemes i element
s’hauran d’aportar en el moment de la recepció de l’obra d’urbanització.
 
L’Ajuntament haurà de sol·licitar a l’ACA i al titular de la carretera els informes 
citats en el cos d’aquest informe.
 
Vist l’informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial de
condicionant la seva aprovació definitiva a la presentació de la documentació 
relacionada per l’arquitecte de l’ajuntament.
 
L’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’
inicialment i definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació 
que estableix l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual  determina que 
l’aprovació inicial s’ha d’adoptar en el termini de
presentació de la documentació completa i que el projecte ha de ser posat a 
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municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi important per a aquesta 

En conseqüència, des del punt de vista de la meva competència, es pot 
procedir a l’aprovació inicial. Es recomana que en l’acord aprovatori es faci el 

datori de tot allò que serà necessari abans de l’aprovació definitiva, que 

En compliment del Decret 123/2005, s’hauran d’aportar els convenis amb els 
propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i la realització de 

sàries per evitar incendis. 
Aportar la garantia del 12% del cost de la implantació dels serveis.

S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 

d amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 
d’urbanització de nova planta. 

Quan se sol·liciti l’estudi definitiu de la companyia elèctrica, seria interessant 
que es contemplés la instal·lació del centre de transformació a la zona verda 

da d’on està previst actualment instal·lar-lo. Si fos possible, i sempre 
que les ordenances municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi 
important per a aquesta instal·lació. 

Els plans de manteniment de totes les instal·lacions, sistemes i element
s’hauran d’aportar en el moment de la recepció de l’obra d’urbanització.

L’Ajuntament haurà de sol·licitar a l’ACA i al titular de la carretera els informes 
citats en el cos d’aquest informe. ” 

Vist l’informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial del Projecte d’urbanització, 
condicionant la seva aprovació definitiva a la presentació de la documentació 
relacionada per l’arquitecte de l’ajuntament. 

L’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven 
inicialment i definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació 
que estableix l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual  determina que 
l’aprovació inicial s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des de la 
presentació de la documentació completa i que el projecte ha de ser posat a 

 

municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi important per a aquesta 

En conseqüència, des del punt de vista de la meva competència, es pot 
procedir a l’aprovació inicial. Es recomana que en l’acord aprovatori es faci el 

datori de tot allò que serà necessari abans de l’aprovació definitiva, que 

En compliment del Decret 123/2005, s’hauran d’aportar els convenis amb els 
propietaris veïns per assegurar l’accés a les seves finques i la realització de 

Aportar la garantia del 12% del cost de la implantació dels serveis. 

S’adverteix expressament que no s’admeten convenis amb companyies 
operadores que comportin l’exclusivitat dels serveis i que caldrà procedir 

d amb el consorci LOCALRED, pel fet que es tracta d’obres 

Quan se sol·liciti l’estudi definitiu de la companyia elèctrica, seria interessant 
que es contemplés la instal·lació del centre de transformació a la zona verda 

lo. Si fos possible, i sempre 
que les ordenances municipals ho permetin, es creu que seria un estalvi 

Els plans de manteniment de totes les instal·lacions, sistemes i elements, 
s’hauran d’aportar en el moment de la recepció de l’obra d’urbanització. 

L’Ajuntament haurà de sol·licitar a l’ACA i al titular de la carretera els informes 

l Projecte d’urbanització, 
condicionant la seva aprovació definitiva a la presentació de la documentació 

L’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
estableix que els ajuntaments aproven 

inicialment i definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació 
que estableix l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual  determina que 

dos mesos des de la 
presentació de la documentació completa i que el projecte ha de ser posat a 



 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ajuntament del Catllar

 
 

 

 

informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir 
audiència a les persones interessades, amb citació personal.
 
Vist que la Junta de g
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades per l’alcaldia.
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer.  Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització de l’àmbit de  Masieta 

de Salort, sector 5 del planejament municipal.
 
Segon.  Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes, 

mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de m
divulgació dins l‘àmbit municipal.

 
Tercer.  Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les 

seves competències sectorials.
 
Quart.  Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per 

l’execució del Projecte aprovat per t
termini d‘un mes.

 
Cinquè.  Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir

audiència durant el termini d’un mes.
 
Sisè.  Requerir als promotors el compliment de les consideracions 

establertes en l’informe 
l’aprovació definitiva fins la seva resolució.

 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 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 unanimi
 
Examinat el pressupost de despeses i d’ingressos dels diferents actes de la 
Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 53.571,06
(cinquanta-tres mil cinc
de 10.980 € (deu mil nou
 
Els reunits acorden la seva aprovació.
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informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir 
audiència a les persones interessades, amb citació personal.

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

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització de l’àmbit de  Masieta 
de Salort, sector 5 del planejament municipal. 

Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de m
divulgació dins l‘àmbit municipal. 

Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les 
seves competències sectorials. 

Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per 
l’execució del Projecte aprovat per tal que emetin informe en el 
termini d‘un mes. 

Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir
audiència durant el termini d’un mes. 

Requerir als promotors el compliment de les consideracions 
establertes en l’informe tècnic, advertint-los que es suspendrà 
l’aprovació definitiva fins la seva resolució. 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 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: 

Examinat el pressupost de despeses i d’ingressos dels diferents actes de la 
Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 53.571,06

tres mil cinc-cents setanta-un euros amb un cèntim) i uns ingressos 
€ (deu mil nou-cents vuitanta euros).  

Els reunits acorden la seva aprovació. 

informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir 
audiència a les persones interessades, amb citació personal. 

overn local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades per l’alcaldia. 

Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització de l’àmbit de  Masieta 

Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més 

Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les 

Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per 
al que emetin informe en el 

Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los 

Requerir als promotors el compliment de les consideracions 
los que es suspendrà 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR.  

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

Examinat el pressupost de despeses i d’ingressos dels diferents actes de la 
Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 53.571,06 € 

un euros amb un cèntim) i uns ingressos 
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4. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les cinc i trenta m
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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TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

i trenta minuts de la tarda, 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

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 
setembre de dos mil dotze, 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 9 D’AGOST DE 2012.
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
 
2. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS VILET DELS PINS PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA 
DESBROSSADORA DESTINADA A LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA 
ZONA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA LES 
FORESTALS. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2012 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda 
de dos mil dotze, 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 9 D’AGOST DE 2012.  

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent
sessió ordinària del dia 9 d’agost de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

2. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS VILET DELS PINS PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA 
DESBROSSADORA DESTINADA A LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA 
ZONA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA LES 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

les sis de la tarda del dia vint de 
de dos mil dotze, 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 
de 2012, l’esborrany de la qual havia estat 

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

2. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE MAS VILET DELS PINS PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA 
DESBROSSADORA DESTINADA A LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA 
ZONA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA LES INCENDIS 
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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 17 de juliol de 2012, l’associació de propietaris de Mas Vilet dels Pins, 
sol·licità una subvenció per minorar la despesa ocasionada per l’adquisició 
d’una màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les zones 
verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció contra els 
incendis forestals de la urbanització esmentada. Els
supera els 1.000 €. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar un ajut per import de 800

Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per l’adquisició d’una 
màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les 
zones verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció 
contra els incendis fo

 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.
 
3. ATORGAMENT D’UN AJUT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE MAS 
VILET DELS PINS PER SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE 
L’ACTUACIÓ DE LA COLLA INFANTIL DE DIABLES DEL CA
CELEBRACIÓ DE LES FESTES D’ESTIU DE LA URBANITZACIÓ, DE 
CONFORMITAT AMB LA CONVOCATÒRIA APROVADA A L’EFECTE.
 
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 12 de juny de 2012es va aprovar 
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que 
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les 
entitats culturals i lúdiques de 
establint un màxim de 400 
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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 17 de juliol de 2012, l’associació de propietaris de Mas Vilet dels Pins, 
enció per minorar la despesa ocasionada per l’adquisició 

d’una màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les zones 
verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció contra els 
incendis forestals de la urbanització esmentada. Els cost estimat de la compra

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa 

seqüència, la Junta de govern acorda: 

Atorgar un ajut per import de 800 € a l’associació de propietaris de 
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per l’adquisició d’una 
màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les 
zones verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció 
contra els incendis forestals de la urbanització. 

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

3. ATORGAMENT D’UN AJUT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE MAS 
VILET DELS PINS PER SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE 
L’ACTUACIÓ DE LA COLLA INFANTIL DE DIABLES DEL CA
CELEBRACIÓ DE LES FESTES D’ESTIU DE LA URBANITZACIÓ, DE 
CONFORMITAT AMB LA CONVOCATÒRIA APROVADA A L’EFECTE.

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 12 de juny de 2012es va aprovar 
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que 
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les 
entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu, 
establint un màxim de 400 € per actuació. 

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

En data 17 de juliol de 2012, l’associació de propietaris de Mas Vilet dels Pins, 
enció per minorar la despesa ocasionada per l’adquisició 

d’una màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les zones 
verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció contra els 

cost estimat de la compra 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 

€ a l’associació de propietaris de 
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per l’adquisició d’una 
màquina desbrossadora destinada a les tasques de neteja de les 
zones verdes, d’equipaments i les franges perimetrals de protecció 

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

3. ATORGAMENT D’UN AJUT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE MAS 
VILET DELS PINS PER SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE 
L’ACTUACIÓ DE LA COLLA INFANTIL DE DIABLES DEL CA TLLAR EN LA 
CELEBRACIÓ DE LES FESTES D’ESTIU DE LA URBANITZACIÓ, DE 
CONFORMITAT AMB LA CONVOCATÒRIA APROVADA A L’EFECTE.  

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

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012es va aprovar 
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que 
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les 

la vila per a la celebració de les festes d’estiu, 
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Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es 
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de 
l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o 
document equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les 
entitats lúdiques o culturals, restant excloses les despeses associades a la 
realització dels actes previstos (neteja
etc...). 
 
Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels 
Pins acreditant l’actuació de la colla de diables petits del Catllar, celebrada el 
dia 3 d’agost i que el pagament de la mateixa ja ha e
cost de l’actuació de 300 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa
 
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
 
Primer. Atorgar un ajut per import de 120 

Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per la contractació de 
l’actuació de la colla de diables petits d
la urbanització.

 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.
 
4. TORN OBERT DE PARAULES.
 
No es fa cap intervenció.
 
I, essent les set i cinc
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 línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es 
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de 

tat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o 
document equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les 
entitats lúdiques o culturals, restant excloses les despeses associades a la 
realització dels actes previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, 

Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels 
Pins acreditant l’actuació de la colla de diables petits del Catllar, celebrada el 
dia 3 d’agost i que el pagament de la mateixa ja ha estat realitzat, essent el 
cost de l’actuació de 300 €. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 

xement previ de la despesa 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Atorgar un ajut per import de 120 € a la Junta de Compensació de 
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per la contractació de 
l’actuació de la colla de diables petits del Catllar a la festa d’estiu de 
la urbanització. 

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

. TORN OBERT DE PARAULES.  

No es fa cap intervenció. 

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

Vist i Plau                                                                         La secretària

Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es 
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de 

tat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o 
document equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les 
entitats lúdiques o culturals, restant excloses les despeses associades a la 

, mesures de seguretat, assegurances, 

Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels 
Pins acreditant l’actuació de la colla de diables petits del Catllar, celebrada el 

stat realitzat, essent el 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 

text refós de la Llei Reguladora de 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització, 

€ a la Junta de Compensació de 
Mas Vilet dels Pins en concepte de subvenció per la contractació de 

el Catllar a la festa d’estiu de 

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

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

Vist i Plau                                                                         La secretària 



4$ Ajuntament del
Catllar

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

CERTIFICO:

Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del
d'octubre, va adoptar els següents acords:

proppassat 4

ALCALDIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària
de data 20 de setembre de 2012.

2. Atorgament d'una subvenció al Club Esportiu E1 Catllar per a la
temporada 2012-2013.

3. Atorgament d'una subvenció al Club Esportiu E1 Catllar Atlètic, FS
per a la temporada 2012-2013.

4. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya en matèria cultural per a l'any 2012 per a la
programació estable d'activitats culturals de caràcter professional.

5. Torn obert de paraules.

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

E1 Catllar, 5 d'octubre de 2012

Vist i Plau

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



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 25
d'octubre, va adoptar els següents acords:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària
de data 4 d'octubre de 2012.

2. Concurrència a la convocatòria d'ajuts del Consell Comarcal per a les
escoles municipals de música durant el curs 2012-2013.

3. Concurrència a la convocatòria d'ajuts del Consell Comareal per a
l'ensenyament d'arts plàstiques als centres d'ensenyament primari
obligatori per al curs 2012-2013.

4. Concurrència a la convocatòria d'ajuts del Consell Comarcal per a
l'ensenyament d'adults durant eI curs 2012-2013.

5. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona en
el marc del Pla d'Acció Municipal, anualitat de 2012, programa de
despesa corrent.

6. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a projectes
d'activitats en el marc del Pla Nacional de Joventut.

7. Adjudicació de l'adquisició, mitjançant rènting, d'un vehicle per al
servei de vigilància municipal.

8. Aprovació dels comptes de la Festa Major.

9. Torn obert de paraules.

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

E1 C~~1'--~
* .

Vist i Plau

2

ALc~4&çH4ie Ia vIa, i
43764 EI Catllar
Telòfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.org



Ajuntament del Catllar

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

CERTIFICO:

Que la Junta de govern Iocal, a la sessió ordinària del proppassat 5 de
desembre, va adoptar els següents acords:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària
de data 25 d'octubre de 2012.

2. Acceptació 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.

3. Atorgament d'un ajut a la Junta de Compensació de Pins Manous per
la neteja i manteniment de la zona perimetral de protecció contra
incendis forestals i zones verdes de la urbanització.

4. Atorgament d'un ajut al Srs. Alejandro i Javier Cabello Ortiz, per a la
pràctica de judo, en el marc de Ies bases de subvencions a particulars,
institucions i associacions sense ànim de lucre per a l'exercici i
promoció d'activitats esportives.

5. Atorgament dels ajuts per a la celebració de festes a les
urbanitzacions.

6. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat per a la
realització d'actuacions de foment de I'ocupació (contractació de
persones aturades).

7. Torn obert de paraules.

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

— E1 Catl

Vist i Plau

'012

ALCALDIA
Plaça de Ia ViIa, 1
43764 8 Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 9776531 08
elcatllar@elcatllar.org



Ajuntament del Catllar

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

CERTIFICO:

Que la Junta de govern local, a la sessió extraordinària del proppassat 18 de
desembre, va adoptar el següent acord:

1. Adjudicació del concurs per a la concessió administrativa del servei de
bar restaurant de la Torre d'en Guiu, tramitat mitjançant procediment
obert.

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

Plaça de Ia ViIa, 1
43764 EI Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 9776531 08

ALCAIDIA

elcatllar@elcatllar.org
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