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Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 DE GENER DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia setze de
gener de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colamina, 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 Colom ina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 12 de desembre de 2013.
2. Proposta d'informació de les característiques essencials del
pressupost municipal per a l'exercici de 2014 que es sotmetrà a la
consideració del Ple de l'ajuntament per a la seva aprovació.
3. Torn obert de paraules.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l'ordre del dia.
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1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 12 de desembre de 2013.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2013, l'esborrany de la
qual havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Informació de les característiques essencials del pressupost
municipal per a l'exercici de 2014 que es sotmetrà a la consideració
del Ple de l'ajuntament per a la seva aprovació.
El Sr. alcalde explica als membres de la Junta de govern el contingut i les
característiques mes rellevants del pressupost municipal per a l'exercici
de 2014 que en breu es sotmetrà a la consideració del Ple de l'ajuntament.
La proposta de pressupost té ben present els paràmetres i mesures que
estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i en la línia habitual i de manera
especial en els darrers exercicis pressupostaris, en l'actual context de
crisi econòmica i de disminució dels ingressos municipals, es caracteritza
per la màxima contenció de la despesa, resultant un pressupost,
equilibrat en els seus estats d'ingressos i de despeses, amb una quantia
total de 3.294.030 euros, que representa un lleuger increment respecte al
de l'any anterior.
Respecte a l'endeutament, cal dir que a final de 2014 el percentatge
nostre ajuntament se situarà a l'entorn del 24%, molt per sota del límit
legal màxim que està establert en el del 75 per 100 dels ingressos
corrents liquidats.
Així doncs, el resum per capítols queda amb el contingut següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. TAXES l ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
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1.419.300 €
32.000 €
859.700€
926.430 €
600€
0€
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Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

56.000€
0€

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

3.294.030 €

PRESSUPOST DE DESPESES:
Cap. 1. DESPESES DE PERSONAL
Cap. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS l SERVEIS
Cap. 3. DESPESES FINANCERES
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
898.300€
1.866.815€
20.908€
158.971 €
207.300€
3.000€
138.736 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

3.294.030 €

El sostre de la despesa no financera resultant és de 3.091.993,98 €,
d'acord amb el que es detalla a l'informe de la secretaria-intervenció
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, objectiu del deute públic i la
regla de la despesa.
Alhora també es sotmetran a aprovació del ple les bases d'execució del
pressupost i la plantilla de personal de l'ajuntament, la qual no ha sofert
modificacions respecte de la de l'any passat més que l'amortització del lloc
de treball de paleta per jubilació del titular.
Després d'un ampli intercanvi d'opinions dels reunits, la Junta de govern
mostra la seva conformitat, donant-se la Junta per assabentada.

3. Torn obert de paraules.
El Sr. alcalde informa que el passat dia 14 de gener va tenir lloc la visita
dels responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua Srs. Jordi Agustí,
director, Joan Piñol, gerent i Sr. Diego Moixó, Cap de l'Àrea de medi
que acompanyats de la Directora General de politiques ambientals, Sra.
Marta Subirà i membres del GTCF varem visitar la zona humida de la
resclosa de la fàbrica i el tram final del riu a Tamarit, per presentar i
conèixer i situ la tasca del Grup de Treball de Custòdia Fluvial en la
conservació de rius i zones humides de Cat.
Plaça de la Vila, 1

43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

3

~

Ajuntament del Catllar

En aquest camp, s'informa que degut al deteriorament de les
canalitzacions de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, que
discorren per la llera del riu, REPSOL procedirà a la seva reparació i,
alhora, a l'alçada de la resclosa s'instal·larà una clau de pas que permeti
garantir la cota d'aigua necessària a la zona humida de la resclosa per
mantenir l'ecosistema fluvial generat en el supòsit d'interrupció del cabal
ambiental del riu que s'allibera des de l'embassament.
El Sr. López informa que el proper dia 1 de febrer, per celebrar el dia
mundial de les zones humides, l'Associació Mediambiental La Sínia, en el
marc del Programa de custòdia del riu Gaià i amb la col·laboració de
l'ajuntament, organitzarà diverses activitats relacionades amb el riu per
fer difusió de la tasca que s'ha dut a terme a la zona de la resclosa. Està
previst fer un taller d'invertebrats i la instal·lació de caixes nius per a
ocells. Més endavant es faran tallers per construir cases niu per a
ratpenats i també es deixaran anar més tortugues.
EL Sr. López també informa que s'ha demanat permís a Medi Natural per
alliberar peixos al riu amb la finalitat que controlin la població de larves de
mosquit que proliferen a la zona humida.
l, essent les set 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 present acta.
Vist i Plau
L'alcalde

El secretari acetal.
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Jordi Cabré i Martorell, secretari accidental d'aquest ajuntament,
CERTIFICO:

Que la Junta de govern local, a la sessió ordinària del proppassat 16 de
gener, va adoptar els següents acords:
1.

Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària
de data 12 de desembre de 2013.

2.

Informació de les característiques essencials del pressupost
municipal per a l'exercici de 2014 que es sotmetrà a la consideració
del Ple de l'ajuntament per a la seva aprovació.

3.

Torn obert de paraules.

l, perquè així consti als efectes que correspongui, lliuro la present,
d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
El Çatllar, 17 de gener de 2014

ALCALDIA
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia sis de
febrer de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS -CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 16 de gener de 2014.
2. Proposta d'adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de 2014 que
promouen l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació
de Tarragona.
3. Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient per a la revisió i pèrdua
de drets concessionaris sobre determinats nínxols del cementiri municipal
per incompliment de les obligacions tributàries dels seus titulars.

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

1

~

Ajuntament del Catllar

4. Proposta de declaració de caducitat de l'expedient per a l'aprovació del
Pla de Millora Urbana del sector 37 del planejament municipal, promogut
per la societat Elección de Propiedades Tarraco, SL per inactivitat de la
promotora.
5. Proposta d'aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació econòmica de Mas de Moregons, sector 12
del planejament municipal, prèvia desestimació de les al·legacions
presentades durant el període d'informació pública.
6. Torn obert de paraules.
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 gener de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de 2014 que
promouen l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Diputació de Tarragona.
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'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de
Tarragona impulsen, en col·laboració amb les organitzacions sindicals de
Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors i com cada any,
tot un seguit d'actuacions formatives adreçades als electes locals i al
personal al servei de les administracions locals com a eina per a la
millora i modernització de les administracions públiques, que conformen
el Pla Agrupat de Formació Contínua, inserit en el marc de l'AFCAP
(Acuerdo para la Formación Contínua de la Administraciones Públicas).
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L'ajuntament ve participant en aquesta iniciativa des del seu inici per tal
que els seus treballadors assoleixin una major formació referent a la
gestió municipal, repercutint en un millor servei al ciutadà.
Vist que col·laborant amb aquesta iniciativa es dóna compliment a la
prerrogativa legal enunciada a l'article 4.2 del RDL 1/1995, de 24 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels
treballadors, que qualifica com a dret laboral bàsic la formació
professional en el treball.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Adherir-se al Pla Agrupat de Formació Contínua de 2014 de la
Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques.

Segon.

Trametre el present acord a l'ACM, juntament amb els
documents que siguin necessaris per participar de la present
convocatòria.

3. Aprovació de l'inici de l'expedient per a la revisió i pèrdua de
drets concessionaris sobre determinats nínxols del cementiri
municipal per incompliment de les obligacions tributàries dels seus
titulars.
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 passat mes d'octubre l'ajuntament inicià les accions necessàries per a
regularitzar la situació de determinats nínxols del cementiri del municipi, els
titulars dels quals no es troben al corrent en el pagament de la taxa
corresponent i porten en aquesta situació més de tres anys, la qual cosa
d'acord amb el què estableix la base sisena de l'ordenança fiscal esdevé
motiu suficient per a la pèrdua del dret funerari.
Durant la darrera setmana del mes d'octubre i el mes de novembre de
2013, l'ajuntament va posar un avís i alhora citació als titulars de sepultures
que reunien aquestes condicions als efectes que regularitzessin la seva
situació davant l'ajuntament.
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Paral·lelament cal tenir en compte el que s'estableix a l'article 21 del
Decret 297/1997, de 25 de novembre, d'aprovació del Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria, segons el qual, per poder obrir qualsevol
construcció funerària destinada a la inhumació de cadàvers cal que hagin
transcorregut, des de la darrera inhumació, dos anys al menys amb
caràcter general, i cinc en el cas de mort per causa de les malalties de
transmissió contagiosa relacionades a l'Annex d'aquest Reglament.
D'acord amb l'article 51.5 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, la
declaració en situació d'abandonament comportarà l'extinció dels drets
d'ús sobre els nínxols, fosses i mausoleus objecte de l'expedient sense
cap mena d'indemnització, abandonament que es pressuposa si el titular
no atén les seves obligacions tributàries derivades de la conservació de
la sepultura.
Posteriorment, com a conseqüència d'aquests avisos i citacions es van
poder regularitzar diversos nínxols que es trobaven en aquesta situació.
Tanmateix, les sepultures que es troben encara pendents de regularitzar
pels seus titulars legítims són:
Illa i núm.
SantJoan,25
Sant Nicasi, 4
SantJoan,40
SantJoan,58
SantJosep,32
Sant Nicasi, 23

Titular
Josep M. Argilaga Pallarès
Josep Pallarès Gatell
Joan Capdevila Vidal
Pau Porta Lacomba
Josep M. Valls Soler
Florenci lnglés Canals

Vist el que estableixen els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de las Bases del Règim Local, 66 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i 22 i 51 del Decret 297/1997, de 25 de novembre.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Primer.

Aprovar l'inici de l'expedient per a la revisió i, en el seu cas,
pèrdua de drets concessionaris sobre determinats nínxols del
cementiri municipal per incompliment de les obligacions
tributàries derivades de la conservació de la sepultura per part
dels seus titulars, la relació dels quals consta a la part
expositiva del present acord.

Segon.

Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini
de 20 dies hàbils amb la publicació de l'edicte pertinent al
Butlletí Oficial de la Província i al teuler d'edictes de
l'ajuntament per a la regularització de la situació tributària,
l'acreditació de possibles titulars dels drets d'ús o determinació
pels familiars del lloc per a la immediata reinhumació de les
restes cadavèriques en cas de pèrdua dels drets.

4.-Declaració de caducitat de l'expedient per a l'aprovació del Pla de
Millora Urbana del sector 37 del planejament municipal, promogut
per la societat Elección de Propiedades Tarraco, SL per inactivitat
de la promotora.

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 local de 6 de setembre de 2007 es
va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sector 37 del
planejament municipal Promogut per la societat Elección de Propiedades
Tarraco, SL, el qual fou sotmès a informació pública mitjançant edicte
publicat al diari el Punt de data 24 de setembre de 2007 i al BOPT núm.
226 de 28 de setemb123re i tramès als organismes oficials amb
competències sobre la matèria per a l'emissió i remissió dels informes
preceptius i als representants de les corporacions locals limítrofes.
Vist que es van rebre els informes i amb el caràcter que es detalla en el
quadre següent:
Data
recepció
15-10-07

Organisme

Contingut

Consorci LOCALRET

Informe favorable condicionat a la
incorporació de les determinacions
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19-10-07

23-10-07
12-11-07

12-11-07

del projecte de telecomunicacions
redactat per aquest organisme.
Informe desfavorable tant pel que fa
ACA
al
subministrament
com
al
sanejament.
DPTOP.
Secretaria Informe favorable
per a la Mobilitat
Diputació
de Informe favorable
Tarragona.
ST
territorials
ST Medi Ambient i Informe favorable
Habitatge

Rebuts aquests informes i traslladats a la promotora, aquesta, en data 12
de desembre de 2007 formulà al·legacions específicament contra
l'informe desfavorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, escrit que fou
tramès a i'AGA en data 11 de gener de 2008 juntament amb el certificat
de suficiència dels recursos hídrics disponibles per a l'abastament del
sector urbanístic.
Posteriorment, en data 7 de febrer de 2008 i'AGA emeté nou informe en
el qual continuava qualificant de desfavorables les previsions relatives al
sanejament de les aigües residuals generades al sector, relacionant cinc
punts a resoldre per poder adequar les previsions del pla a la normativa
reguladora, entre les quals destaca la celebració d'un conveni entre el
promotor, l'ajuntament i i'AGA, en el qual aquell assumís les obligacions
econòmiques de la part proporcional de la inversió relativa a l'adequació
de les infraestructures de sanejament, calculada en 114.559 €, document
que fou traslladat a la promotora del pla mitjançant escrit de data 14 de
febrer de 2008.
Posteriorment, en data 9 d'abril de 2008, l'Agència Catalana de l'Aigua
sol·licità conformitat de l'ajuntament a la signatura del referit conveni, la
qual fou manifestada mitjançant escrit de la mateixa data.
Des d'aleshores, i per tant transcorreguts a bastament els terminis
concedits per aportar la documentació i per a la tramitació de l'aprovació
del planejament que atorga la legislació urbanística vigent, establerts als
articles 85 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
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Atès que l'actuació sol·licitada de l'interessat té caràcter indispensable
per a la resolució final de l'expedient, cal fer nou advertiment a
l'interessat en el sentit que transcorregut un nou termini de tres mesos
sense aportar la documentació requerida es declararà la caducitat i arxiu
de les actuacions, sense que això comporti la prescripció de les accions
tot i afectar el còmput del termini de prescripció, d'acord amb l'article 94
de la citada Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Atès que l'objecte de l'expedient no afecta l'interès general.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Reiterar el requeriment realitzat a la societat Elección de
Propiedades Tarraco, SL per continuar el tràmit d'aprovació
del Pla de Millora Urbana del sector 37 del planejament
municipal, atorgant-li a l'efecte un nou termini de 1O dies.

Segon.

Fer-li advertiment que, per ser indispensable per a la seva
resolució final, transcorreguts tres mesos sense que
efectivament s'aporti la documentació per a la continuació de
la tramitació, es declararà la caducitat i correlatiu arxiu de les
actuacions.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la societat Elección de
Propiedades Tarraco, SL en legal forma.

5. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació econòmica de Mas de Moregons, sector
12 del planejament municipal, prèvia desestimació de les
al·legacions presentades durant el període d'informació pública.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 d'agost de 2013 es va
aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació
del Pla Parcial número 03, polígon 12 del planejament municipal (POUM),
Mas de Moregons.
Mitjançant escrits de 30 de setembre de 2013 es va donar audiència a
totes les persones, físiques o jurídiques, interessades d'acord amb allò
establert a l'art. 162.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), a més de notificarse l'acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, en
tant que coneixedor de recurs contenciós administratiu ordinari 128/2013
interposat per Residencial Mas de Moregons SL contra el Decret de
l'alcaldia 2013/019 de data 11 de gener, pel qual es desestimaven les
pretensions de la Junta de Compensació de Mas de Moregons de deixar
sense efecte les liquidacions i els actes d'execució, exacció, realització o
embargament practicats per l'ajuntament i l'òrgan de gestió tributària de
la Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d'Ingressos), i al Registre de la
Propietat, als efectes legals escaients.
En data 20 de setembre de 2013 la societat Blanel 98, SL va presentar
escrit sol·licitant còpia certificada de l'acord d'aprovació inicial del compte
de liquidació definitiva, la qual li fou tramesa en data 27 de setembre de
2013.
Mitjançant correu certificat en data 4 d'octubre de 2013 la societat
Residencial Mas de Moregons, SL va presentar escrit d'al·legacions a
l'aprovació inicial, el tràmit d'audiència el qual li fou efectivament notificat
en data 5 de setembre de 2013, argumentant que no s'acompanyava
l'acord tramès i no s'ajustava a dret remetre a l'administrat a acudir a les
oficines municipals per a notificar-se del compte de liquidació que es
pretén aprovar, i de conformitat amb el contingut dels articles 128 i 129
RGU calia declarar la nul·litat de l'acte impugnat i retrotreure les
actuacior:is al punt de notificar al recurrent el compte de liquidació i els
documents justificatius dels increments haguts des de l'aprovació
provisional.
També al·lega que el compte de liquidació havia de contenir els pactes
assolits per la pròpia societat amb la Junta de Compensació, acordats en
l'Assemblea General de data 8 de febrer de 2012, respecte el pagament
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diferit de les quotes pendents al moment de l'alienació de les finques
propietat de la societat.
Vist que les al·legacions de la Societat Residencial Mas de Moregons
han estat presentades dins el termini d'audiència concedit, es procedeix
a la seva anàlisi.
En quant a la suposada nul·litat del compte de liquidació definitiva per
manca de notificació efectiva de l'acord d'aprovació inicial i conculcació
del disposat als articles 128 i 129 del RGU, l'article 162.4 del RLUC
estableix que l'aprovació de la liquidació definitiva segueix el mateix
procediment que la tramitació del projecte de reparcel ·lació, exigint el
tràmit d'audiència de les persones interessades, sense necessitat
d'informació pública, i aquest és el dret concedit a la Societat Residencial
Mas de Moregons, SL, mitjançant l'escrit de l'ajuntament de data 30 de
setembre de 2013, amb registre de sortida 1743 i efectivament notificat a
l'interessat en data 6 de setembre de 2013. Per tant no s'ha conculcat el
dret d'audiència de l'interessat. Qüestió diferent és que els legals
representants de la dita societat hagin preferit exhaurir el termini concedit
presentant les al·legacions ara tractades a sol·licitar còpia de l'expedient
si pels motius que fos no podien desplaçar-se a l'ajuntament a exercir el
seu dret.
Alhora, ja la Disposició Final primera del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya, establia que no eren d'aplicació a Catalunya, entre d'altres,
les disposicions del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual
s'aprovà el Reglamento de Gestión Urbanística, situació que es manté
amb la regulació actualment vigent que sobre la matèria fa el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya.
No es pot carregar l'administració amb deures que van més enllà dels
legalment establerts i excusar-se en aquest fet per al·legar la nul·litat de
l'acord quan no s'ha procurat la més mínima diligència per tenir
coneixement del contingut de l'acord contra el que s'al·lega. A més, la
documentació aprovada inicialment per l'ajuntament porta causa de
l'acord de la Junta de Compensació de Mas de Moregons celebrada en
data 15 de maig de 2013, a la qual fou convocada l'ara al·legant i durant
el període de temps comprès entre la convocatòria i la celebració de
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l'Assemblea podia consultar tota la documentació que es sotmeté a la
seva consideració en base a l'ordre del dia prefixat. A més, l'ara
al·legant, en tant que membre de la Junta de Compensació i d'acord amb
els Estatuts i Bases d'actuació de la mateixa, té dret a rebre dels òrgans
rectors d'aquella la informació relativa a la gestió de l'entitat en qualsevol
moment, prèvia petició.
Per tot l'exposat es considera escaient desestimar l'al·legació plantejada.
En quant a l'al·legació que el compte de liquidació definitiva havia de
contenir els pactes assolits entre la societat Residencial Mas de
Moregons, SL i Esquemes els Jardins del Centre, membre majoritari de
la Junta, assumits per la Junta de Compensació en l'Assemblea General
de 8 de febrer de 2012, cal dir que !'al·legant pretén donar contingut
administratiu a un pacte concertat entre dos dels integrants de la Junta,
pacte que a més no és acceptat íntegrament. Alhora cal tenir en compte
que els actes de la Junta de Compensació poden tenir caràcter privat o
caràcter públic depenent del caràcter de l'activitat desenvolupada en el
cas concret. Alhora, l'al·legant confon el fet que la Junta de Compensació
hagi satisfet l'import de les obres d'urbanització amb el fet que les
liquidacions que se li exigeixen a Residencial Mas de Moregons, SL
hagin estat abonades, sigui per ella mateixa o per un tercer. A més,
aquests pactes obeeixen a la voluntat exclusiva de Esquemes els Jardins
del Centre, propietari majoritari de terrenys dins de l'àmbit, de recobrar
els imports bestrets a la Junta assumint els costos d'urbanització d'altres
membres de la mateixa.
Per tot l'exposat, cal concloure que els pactes privats entre el propietari
majoritari dels terrenys inclosos en l'àmbit del Pla Parcial 03, sector 12
del planejament, i la societat Residencial Mas de Moregons, SL per al
pagament diferit dels deutes d'aquesta vers aquella i que estant el
compte de liquidació definitiva equilibrat entre els ingressos i despeses i
quadrat a O, no hi ha raó legal que impedeixi la seva aprovació. La
regularització de la situació privada creada i acordada entre ambdues
parts s'hauran de dirimir mitjançant el dret aplicable entre ambdues, que
cau fora de l'àmbit de coneixement atribuït a aquesta administració.
Alhora, aquesta darrera qüestió és objecte de litigi en el procediment
contenciós administratiu ordinari 128/2013 del que està coneixent hores
d'ara el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, fins a la
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resolució del qual no es pot entrar sobre el mateix i en virtut de la
resolució que recaigui s'estarà al que disposa l'article 163 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, si és el cas.
Per tot l'exposat es considera escaient desestimar l'al·legació plantejada.
L'article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme determina que la liquidació definitiva de
la reparcel·lació té lloc quan conclou la urbanització i s'ha produït la
recepció de l'obra urbanitzadora per part de l'administració actuant, té
exclusivament efectes econòmics i no pot afectar a la titularitat dels
terrenys, s'han de tenir en compte totes les despeses en les que s'hagi
incorregut durant el procés d'execució del planejament i dóna lloc, si
s'escau, a la liquidació de les corresponents quotes i se sotmet a la
mateixa tramitació que el projecte de reparcel·lació, eximint del tràmit
d'informació pública.
L'article 119 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, entre d'altres, els projectes de
reparcel·lació.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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Segon.

Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació del Pla Parcial número 03, polígon 12 del
planejament municipal (POUM), Mas de Moregons.

Tercer.

Notificar aquest acord personalment a tots els interessats,
així com a la Junta de Compensació, al Registre de la
Propietat i al Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de
Tarragona.

6. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que la revista castells.cat ha atorgat a la nostra
plaça el Guardó a la plaça de la temporada 2013 pel protagonisme que
ha aconseguit l'actuació de la diada castellera de la passada festa major,
la millor de la història de la plaça i una de les millors a tots els nivells.
En relació amb la infiltració d'aigua del riu al col·lector d'aigües residuals
de la Cativera pels pous de registre i en algun altre punt dèbil del seu
traçat, en la part que discorre per la llera, probablement per problemes de
disseny, com hom recordarà, a l'estiu i amb l'autorització de l'Agència
Catalana de l'Aigua, es va construir un sobreeixidor per evitar que l'aigua
infiltrada arribés a l'EDAR d'Altafulla i evitar els perjudicis que causava
aquesta situació mentre no es solucionés definitivament el problema.
Justament ahir dimecres dia 5 del corrent, varem reunir-nos amb
representants de l'empresa que va executar les obres, la direcció tècnica,
el president de la Junta de Compensació, comptant amb l'assessorament
del sr. Joan Díaz, enginyer de camins i d'alguna manera expert en el
tema. Arribats a la conclusió que no es possible garantir l'estanquitat de
les conduccions, es plantegen dues sortides que caldrà avaluar. La
primera passa per la construcció d'una estació depuradora pròpia, amb
un cost que fluctua entre els quaranta o cinquanta mil euros; la segona
passa per eliminar els pous de registre, operació per a la qual encara no
es disposa del cost aproximat. Una vegada estudiats els costos caldrà
prendre una determininació. En tot cas, entenem que és un problema
imputable a l'empresa que va fer les obres.
S'informa que a la biblioteca municipal fins fa poc hi havia una càmera de
vigilància instal·lada a la sala d'ordinadors que permetia veure als usuaris
des de l'ordinador interior de la biblioteca, tot permetent a l'encarregada
controlar el bon ús d'aquest espai sense desatendre les seves tasques a
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a la sala de lectura. Aquest equip ha quedat obsolet i per aquest motiu,
comptant amb l'assessorament del tècnic informàtic de l'ajuntament. Sr.
Jordi Altés, es procedirà a la seva substitució per tres càmeres que
permetran a l'encarregada de la biblioteca un major control sobre la
totalitat de les instal·lacions, doncs li permetran veure la sala de consulta,
la sala d'ordinadors i l'accés o hall del centre cultural. Alhora, aquestes
càmeres permeten visualitzar imatges de forma remota, possibilitant
veure les imatges des de l'ajuntament, incrementant la seguretat de les
instal·lacions i del personal que hi treballa.
S'informa que properament s'instal·larà al pati existent davant del pou de
la neu, al castell, just en el lloc on hi havia un xiprer que s'assecat i per
tant ha calgut arrencar, una premsa de vi datada del segle XIX, que fou
donada fa molts anys a l'ajuntament per la família Fàbregas, de Ca
Pascual, i que teníem dipositada al magatzem municipal. Hores d'ara
s'està netejant d'òxid i en breu quedarà col·locada en aquest punt, a
resguard de possibles actes vandàlics.
El Sr. Guillén diu que veïns de la població li han demanat que es pintin
els bancs que hi ha instal·lats a la façana de l'ajuntament.
La Sra. lnglès demana que es faci alguna actuació a la passera del riu
per evitar relliscades del usuaris, sigui posant una barana o bé algun
element antilliscant.
El Sr. alcalde respon que es mirarà d'aplicar algun tractament antilliscant
adequat, doncs no sembla viable la instal·lació d'una barana. No obstant,
diu l'alcalde, cal recordar que a escassos metres hi ha un pas alternatiu,
molt més segur que la passera.
El Sr. López informa que s'havia pensat en convertir en via d'una única
direcció el carrer Camí de Tarragona durant els lapses de temps
d'entrada i sortida d'alumnes a l'escola per millorar la mobilitat de la zona
en aquests moments puntuals, redirigint el trànsit d'entrada pel carrer de
França, proposta que després de parlar amb la direcció de l'escola va
canviar-se establint un espai de reserva d'aparcament de l'autobús
escolar evitant que envaeixi el carril de circulació. D'acord amb els
informes dels vigilants municipals sembla que aquesta mesura funciona i
s'ha assolit l'objectiu de millora de la mobilitat que es pretenia.
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Finalment, el Sr. alcalde informa que el passat divendres dia 31 de gener
la brigada de carreteres de la Diputació, tal com haviem demanat, va
construir un pas de vianants elevat a nivell de voreres a l'entrada de la
població, com a mesura reductora de la velocitat dels vehicles.
La Sra. lnglès diu que s'hauria de prendre alguna mesura per evitar que
la canalla que juga a la placeta surti corrent d'aquesta i accedeixi
directament al pas de vianants elevat que connecta aquesta amb el
centre cultural, doncs hi ha risc d'atropellament. Potser caldria posar
algun tipus de barana o pilona a l'interior de la placeta que obligués a
sortejar-la.
El Sr. López diu que seria convenient arranjar els dos escocells per a
arbres que hi ha buits davant del centre cultural per evitar que algú hi
caigui i prengui mal.
El Sr. alcalde diu que es valorarà una actuació en aquest sentit.
l, essent les set i deu 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 present acta.
El secretari acetal.

Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia vint de febrer de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat

REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 6 de febrer de 2014.
2. Proposta d'informació relativa a l'estat de les obres pendents
d'execució relacionades amb els accessos del Centre Penitenciari de
Mas Enric.
3. Proposta d'informació relativa a possibilitat plantejar conflicte de
competència davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,
d'acord amb la iniciativa promoguda pel Consell de Governs Locals.
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4. Torn obert de paraules.
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 6 de febrer de 2014.

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Informació relativa a l'estat de les obres pendents d'execució
relacionades amb els accessos del Centre Penitenciari de Mas
Enric.

El Sr. alcalde explica la situació en que es troben els tràmits per realitzar
les obres d'adequació dels accessos al centre penitenciari de Mas Enric.
Com ja s'ha explicat amb anterioritat, per a la posada en funcionament
del Centre Penitenciari de Mas Enric, a banda de l'execució de les obres
de sanejament derivades dels compromisos assolits amb el Departament
de Justícia i els condicionants establerts a la llicència urbanística
atorgada per a la construcció del centre en quant a la solució integral del
sanejament del municipi, aspecte àmpliament debatut i informat, es
troben pendents d'executar els accessos des de la carretera TP-203, que
alhora dóna accés a diverses urbanitzacions .
Per a l'execució d'aquesta al seu dia es va aprovar el pertinent Pla
especial urbanístic de vialitat que afecta els termes municipals de
Tarragona i el Catllar. Així mateix es va redactar el projecte
d'urbanització del vial, el qual s'ha hagut d'adaptar als requeriments del
Ministeri de Foment i d'Acesa en quan a la distància de separació de
l'autopista AP-7. Finalment, aquest vial comptarà amb dos carrils de
circulació, un en cada sentit, de 3,50 m. i una vorera d'entre 2,5 i 2m
d'amplada, i arrancarà des d'una rotonda de nova construcció que es farà
a la carretera. Aquest vial, no cal dir-ho, millorarà notablement l'accés a
diverses urbanitzacions situades a la zona.
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Actualment, les parts afectades: ajuntaments del Catllar i de Tarragona,
Departament de Justícia de la Generalitat i la Diputació de Tarragona,
que es farà càrrec d'aquestes obres, estem analitzant les característiques
que haurà de tenir aquest vial que pel que fa al nostre municipi cal tenir
ben present l'espai de zona verda de Mas de Panxé que ocuparà el vial i
consegüent compensació mitjançant la permuta de terrenys amb el
Departament de Justícia, l'enllumenat públic de la via en la part
confrontant amb la referida urbanització, la previsió de connexió de la
canonada de distribució d'aigua des del ramal del CAT fins al nou dipòsit
d'aquesta urbanització, voreres, etc.
Una vegada resolts tots aquests aspecte, properament es signarà un
conveni entre les parts.
De.tot el qual, la Junta de govern es dóna per assabentada.

3. Informació relativa a possibilitat plantejar conflicte de
competència davant el Tribunal Constitucional contra la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, d'acord amb la iniciativa promoguda pel
Consell de Governs Locals.
El Sr. alcalde explica la situació jurídica en que es troba l'ajuntament
després de l'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local i la iniciativa
empresa pel Consell de Governs Locals per plantejar-hi conflicte de
competència davant el Tribunal Constitucional.
Amb l'aprovació, publicació i immediata entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local el panorama municipal que coneixem ha canviat
radicalment. El govern central de l'estat ha imposat una llei que suposa
un canvi radical dels actuals ajuntaments i una clara invasió de
competències de la Generalitat.
Els serveis bàsics municipals de recollida i tractament de residus,
abastament d'aigua potable domiciliària, tractament d'aigües residuals,
neteja viària, accés a nuclis de població, pavimentació de vies urbanes i
enllumenat públic han de prestar-se per ens supramunicipals, a criteri de
la Diputació i tenint la darrera paraula el Ministeri d'Hisenda. A més, se'ns
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ha buidat de competències en matèria d'escoles bressol i escoles de
música, atenció a la dona, sanitat, promoció econòmica, serveis socials i
medi ambient.
Un altre tomb de clau al centralisme que batega sota el text de la norma
es palesa en la potenciació de la figura de l'interventor municipal,
atorgant-li competències que van més enllà de vetllar pel compliment de
la legalitat i se l'atribueix d'unes potestats que faran que les polítiques
municipals depenguin de la seva conformitat i beneplàcit, havent de retre
comptes davant el Ministeri d'Hisenda per gairebé qualsevulla disposició
de fons municipals. Tot això sense perdre de vista que es tracta d'un
treballador de l'ajuntament pagat amb fons propis de la corporació.
Aquesta agressió a l'autonomia local no pot quedar sense resposta i cal
que se'ns restableixin les competències i facultats de les que ens hem
vist desposseïts d'un dia per l'altre. Per aquest motiu es creu convenient
sumar-nos a la iniciativa del Consell de Governs Locals de Catalunya per
plantejar conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local conjuntament amb d'altres municipis.
Així doncs, caldrà convocar un ple municipal per adoptar l'acord
d'interposar conflicte davant del Tribunal constitucional, en defensa de
l'autonomia local. Tenint en compte el termini de temps legal per a
presentar aquesta acció jurisdiccional coordinada amb altres
ajuntaments, requisit formal per a la seva admissió a tràmit, és necessari
convocar un Ple extraordinari a la major brevetat possible, essent
escaient fer-ho per al proper dilluns dia 24 del corrent.
Després d'intercanviar opinions, la Junta de govern mostra la seva ·
conformitat, donant-se la Junta per assabentada.
4. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que el canal públic de televisió TAC12 (Entitat
Pública Empresarial TAC 12), que cobreix informativament es municipis
d'Altafulla, Constantí, Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls
i Vila-seca, que amb les seves aportacions el financen, a través del seu
director-gerent Sr. Xavier M Abellló ha presentat una proposta de
col·laboració amb l'ajuntament, de caràcter anual i amb un cost
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aproximat de 6.000 €, segons la qual es donaria cobertura informativa als
5 o 6 actes més rellevants que es facin durant l'any. Aquest cost es
desglossa en la realització de campanyes publicitàries del municipi per
valor d'uns 3.500 € i esponsorització en fals directe de la diada castellera
i tres magazines d'estiu per difondre activitats concretes, equivalent, tot
plegat, a 2.480 €. Atès l'interès de la proposta i tenint en compte que el
canal està integrat a la Xarxa Audiovisual Local, SL (La Xarxa de
Comunicació Local) de la Diputació de Barcelona i que les informacions
rellevants del canal TAC12 es veuen a tots els municipis que formen
parts d'aquesta xarxa, esdevenint una plataforma de difusió idònia per al
municipi, es proposa intentar adequar les pretensions econòmiques del
canal a la capacitat pressupostària de l'ajuntament i si és dona el cas,
signar el conveni de col·laboració.
S'informa que l'ajuntament pretén escometre dues obres consistents en
el pavimentat del passatge d'accés al dipòsit d'abastament d'aigua
potable de la urbanització Mas de Pallarès o Residencial Cinc Estrelles
per evitar les escorrenties de terra que s'hi produeixen quan plou, i que al
cap del temps col·lapsen els embornals del sistema de conducció de
pluvials, incidint negativament en el funcionament de l'estació
depuradora.
També es preveu escometre la regularització i pavimentació del camí que
hi ha a la zona emmarcada entre l'eixample i la façana posterior de les
cases de la part central del carrer de França, paral·lel a la finca de ca
Queralt. Atenent a una antiga petició dels veïns d'aquesta part del
municipi.
S'informa que s'ha contactat amb empreses especialitzades per tal que
presentin pressupost per a l'arranjament del ferm de les pistes de tennis.
Alhora se'ls ha demanat que també pressupostin la instal·lació d'una
pista de pàdel.
Una primera aproximació a la millora del ferm de les pistes de tennis,
posant un recobriment de cautxú, simulació de la terra batuda, suposa un
cost aproximat de 20.000 € per pista, a més dels impostos i demés
despeses relacionades. També es mirarà de construir una pista de
petanca, arran de les peticions que al respecte s'han rebut i atès el seu
cost.
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S'informa de la possibilitat d'editar un llibre sobre el castell de la vila i el
seu procés de rehabilitació i reutilització. Es tractaria d'una treball fet des
de tres perspectives diferents i que anirien a càrrec de tres autors que
han tingut un paper rellevant en el procés de recuperació del monument.
Són el Mn. Manel M Fuentes i Gasó, historiador i autor del llibre d'història
de la vila, que s'encarregarà de donar una visió històrica de la fortificació
fonamentada en la documentació conservada; la Sra. Marta Fontanals i
Torroja, arqueòloga i directora de les excavacions que s'hi han realitzat al
llarg dels anys, que explicarà aquests treballs i les conclusions a que s'ha
arribat i, finalment, el Sr. Josep Llop i Tous, arquitecte municipal, autor
del projecte arquitectònic dut a terme, que explicarà i justificarà les
solucions adoptades en aquesta intervenció.
Informar també que s'ha posat a disposició pública, mitjançant les
pàgines web de l'ajuntament i del castell, un bona part del fons fotogràfic
de l'ajuntament referits al patrimoni local i/o equipaments municipals, i
alhora imatges aèries de vídeo que s'han realitzat en el marc del projecte
de renovació i millora de l'equipament audiovisual del castell.
El Sr. López pregunta en quin estat es troba el projecte de millora de la
vorera i accés a la Bonaigua que fa la Diputació de Tarragona.
El Sr. alcalde informa que aquesta mateixa setmana estava previst
resoldre el procediment de licitació dels treballs i, segons les previsions
que ens han comunicat de Diputació, les obres es podrien executar de
cara al proper estiu.
El Sr. Cales Guillén informa que arran de la decisió de no organitzar el
carnaval per part de l'ajuntament, per manca de participació i per
restriccions econòmiques, l'AMPA ha vehiculat la iniciativa de dues
veïnes de la població i s'encarregaran de la seva organització.
L'ajuntament els cedirà la sala polivalent i farà la difusió de l'acte, sens
perjudici que aquesta col·laboració es pugui fer extensiva a una
aportació econòmica una vegada es presentin els costos de la celebració
S'ha convingut que no es llençarà confetti, estalviant costos de neteja de
carrers i instal·lacions. També s'ha arribat al compromís amb els
organitzadors que ells s'encarregaran d'adornar la sala polivalent amb
globus, penjats dels enganxalls existents al sostre de la sala, evitant
penjar res directament sobre les parets i de netejar i adequar la sala, una
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vegada acabada la festa, per deixar-la a punt per al ball dels avis que hi
ha previst per al dia següent.
Finalment, la Sra. Goretti Gatell informa que, tenint en compte la
contenció pressupostària, s'han programat únicament dues proves
esportives de les tres que es venien realitzat. Així, s'ha descartat realitzar
la cursa Eternal Running, atès el cost derivat tant de la seva organització
com de la preparació del circuit i per l'estat actual de la llera del riu i
l'impacte que podria tenir respecte de les actuacions ambientals
realitzades, preveient, doncs, realitzar la cursa Open Natura el dia 11 de
maig i la prova del Duatló i cursa de muntanya el dia 6 o 13 d'abril, a
expenses de concretar alguns detalls. Per la determinació de les dates
s'han tingut en compte tant les festivitats de la Setmana Santa · i altres
celebracions i actes programats, com les eleccions al Parlament
Europeu, que a falta de confirmació oficial, sembla que tindran lloc el dia
25 de maig.
l, essent les sis i trenta-set 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 present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia sis de març de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 20 de febrer de 2014.
2. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per programes i activitats
culturals per a l'any 2014.
3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la inversió, gestió i
funcionament d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis
singulars i patrimonials i de valor cultural.
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4. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a zones de
bany (piscines).
5. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la millora de la qualitat
de l'aigua de consum humà.
6. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la reducció de la
proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues.
7. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per al funcionament,
conservació i manteniment de consultoris mèdics locals.
8. Proposta . d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de Cultura la Generalitat de Catalunya per
a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
9. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya per a actuacions d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o a la
funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l'any 2014.
1O. Proposta d'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació
econòmica de Mas de Panxé, sector 21 del planejament municipal.
11. Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi
per conceptes diversos
12. Torn obert de paraules.
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 20 de febrer de 2014.
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S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del, dia 20 de febrer de 2014, 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 programes i activitats culturals per
a l'any 2014.
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 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han ·de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per dur a terme programes i activitats de
foment cultural per a l'any 2014, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 51, de 3 de març.
L'ajuntament, al llarg de l'any organitza un seguit d'actes entre els quals
cal destacar la programació d'actes al Centre cultural, on es representen
obres de teatre, espectacles diversos i concerts, a més de conferències,
exposicions, etc., procurant donar una oferta equilibrada a les inquietuds i
preferències del públic de totes les edats i sensibilitats.
Alhora, l'ajuntament també esmerça esforços en recuperar celebracions
populars tradicionals i en difondre i donar a conèixer antics oficis,
costums i productes que han quedat en desús amb el pas del temps,
amb l'organització de la Fira d'artesans, amb un gran èxit de participació,
tant de veïns com de visitants forans.
El cost estimat de l'organització de tots aquests actes importa la quantitat
de 47 .800 € (quaranta-set mil vuit cents euros) IVA inclòs, segons consta
a les fitxes descriptives de cada activitat que consten a l'expedient i es
donen per reproduïdes.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
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pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per dur a terme programes i activitats
de foment cultural per a l'any 2014.

Segon.

Aprovar la memòria de les activitats 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 la convocatòria suara esmentada. ·

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base setena de la convocatòria.

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
de la Diputació de Tarragona per a la inversió, gestió i funcionament
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i
patrimonials i de valor cultural.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de
data 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per a la inversió, gestió i funcionament
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i
patrimonials i de valor cultural, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 51, de 3 de març.
L'ajuntament, els darrers dos anys ha millorat l'equipament audiovisual del
Centre d'Interpretació dels Castells del Baix Gaià, amb la posada en
funcionament de tres audiovisuals nous, un en 3D que reprodueix les
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parts més rellevants del castell, aportant la informació que permet fer-se
una idea de com era la fortificació, així com de la seva evolució
arquitectònica fins a l'actualitat en el que apareixen personatges d'època
que conceptuen el model de la societat de cada moment i dos
audiovisuals més de contingut històric: una cronologia de la fortificació i
un reportatge d'investigació sobre la recerca i obtenció de les dades del
Castell, a més dels equips tècnics d'àudio i vídeo corresponents, i la
direcció i posada en funcionament del projecte audiovisual.
Arribats a aquest punt resta per endegar una darrera tanda de treballs
per deixar l'equipament adequat per a l'ús turístic-cultural pretès,
consistents en la posada en funcionament d'un darrer audiovisual en 3D
partint de la base dels ja existents sobre l'evolució de la transformació del
Centre d'Interpretació, la instal·lació d'una botonera a l'edifici d'acollida per
a la consulta interactiva d'informació i la instal·laci6 d'una antiga premsa de
vi a l'espai que hi ha a l'entrada del pou de la neu.
El cost estimat d'aquest treballs és de 25.497,24 € (vint-i-cinc mil quatrecents noranta-set euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA inclòs, segons es
desglossa al pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït.
Alhora, es concorrerà a la mateixa convocatòria per minorar els costos de
gestió, funcionament i manteniment de l'equipament, consistents en
despeses de personal, tant de la guia del castell com de la persona
encarregada de la neteja, ambdues contractades a temps parcial, de
subministrament elèctric i de connexió telefònica i banda ampla.
El cost estimat d'aquestes despeses és de 17.500 € (disset mil cinc-cents
euros amb seixanta-quatre cèntims) IVA inclòs, segons es detalla al
pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per
reproduït i que es correspon amb la depesa per un període de vuit mesos
de funcionament.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Plaça de la VIia, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.org

5

..

~ Ajuntament del Catllar
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la inversió, gestió i funcionament
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i
patrimonials i de valor cultural.

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 bases
de la convocatòria suara esmentada.

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base setena de la convocatòria.

4. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a zones de bany
(piscines).
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 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones de bany
(piscines) per a la temporada de 2014, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 51, de 3 de març.
L'ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines
municipals de la Torre d'en Guiu.
Examinada la memòria valorada 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 reproduïda.
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El cost estimat és de 13.350 € (tretze mil tres-cents cinquanta euros) IVA
inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud que consta a
l'expedient i es dóna per reproduït.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la seguretat a zones ~e bany (piscines).

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la docum~ntació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base cinquena de la convocatòria.

5. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
de la Diputació de Tarragona per a la millora de la qualitat de l'aigua
de consum humà.
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 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de
consum humà, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la
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Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 51, de 3
de març.
L'ajuntament presta el servei d'abastament municipal d'aigua potable al
nucli urbà de la vila, l'Eixample i a les urbanitzacions la Bonaigua, Masia de
Boronat, Coll de Tapioles, Pins Blancs i annexes, alhora que té cura dels
elements integrants de la xarxa municipal de distribució (dipòsits i
canonades), incloent el dipòsit municipal de Mas de Panxé.
Examinada la memòria valorada 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 reproduïda.
El cost estimat de la gestió i manteniment de la xarxa municipal de
distribució d'aigua potable és de 10.200 € (deu mil dos-cents euros) IVA
inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a
l'expedient i es dóna per reproduït.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum
humà.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessana 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.
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Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base cinquena de la convocatòria.

6. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
de la Diputació de Tarragona per a la reducció de la proliferació
d'animals peridomèstics i control de plagues.
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 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per a la reducció de la proliferació
d'animals peridomèstics i control de plagues, les quals han estat
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí
Oficial de la Província número 51, de 3 de març.
L'ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre
a les zones humides i gestiona la retirada d'animals peridomèstics, com ara
els coloms (Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vu/garis) i
domèstics abandonats.
Examinada la memòria valorada 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 reproduïda.
El cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i
peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre
en zones humides del municipi és de 6.000 € (sis mil euros) IVA inclòs,
segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i
es dóna per reproduït.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la reducció de la proliferació d'animals
peridomèstics i control de plagues.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base cinquena de la convocatòria.

7. 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:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de
data 14 de febrer de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per al funcionament, conservació i
manteniment de consultoris mèdics locals, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 51, de 3 de març.
Examinada la memòria valorada de funcionament, conservac10 1
manteniment del consultori mèdic, en la qual es detallen les despeses de
manteniment ordinari de les instal·lacions i serveis, 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 reproduïda.
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El cost estimat del manteniment anual de les instal·lacions és de 14.000
€ (catorze mil euros) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la
sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
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.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona per al funcionament, conservació i
manteniment de consultoris mèdics loca·ls.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base cinquena de la convocatòria.

8. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de Cultura la Generalitat de Catalunya per a la
programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista la Resolució CLT/390/2014, de 1O de febrer, de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la
programació realitzada de música en viu de caràcter professional (DOGC
número 6570, de 26 de febrer de 2014).

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

11

•

~ Ajuntament del Catllar
Alhora, examinades les bases generals previstes a l'annex de l'Acord del
Consell d'Administració de l'ICEC de 31 d'octubre de 2012, publicat
mitjançant la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre (DOGC
núm. 6287, de 7.1.2013), i les bases específiques de l'annex 3 de l'Acord
del Consell d'Administració de l'ICEC de 20 de desembre de 2012,
publicat mitjançant la Resolució CLT/1275/2013, de 28 de maig (DOGC
núm. 6399, de 18.6.2013).
Vista la memòria justificativa dels sis concerts duts a terme entre l' 1 de
gener i el 30 de setembre de 2013 a incloure en la sol·licitud d'ajut, en la
que es relacionen les actuacions i els catxets percebut pels artistes
professionals.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penhenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per Resolució CLT/390/2014, de 10 de febrer, de
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, a la programació realitzada de
música en viu de caràcter professional (DOGC número 6570, de
26 de febrer de 2014).

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 el seu grau màxim de conformitat amb les
bases de l'esmentada convocatòria.
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Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament de Cultura de la Generalitat.

9. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per
a actuacions d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o a la
funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l'any 2014.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista la Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, per la qual s'obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius
existents per a l'any 2014, i se n'aproven les bases reguladores (DOGC
número 6570, de 26 de febrer de 2014).
Examinat el Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla
director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
En el parc municipal de la Torre d'en Guiu, entre d'altres instal·lacions
per al lleure, el foment cultural, la interrelació social i la pràctica esportiva,
s'hi construïren al seu dia dues pistes de tennis el ferm de les quals,
degut a l'ús, a l'erosió per efectes climatològics i a les arrels dels arbres
propers, presenta un estat que dificulta la pràctica d'aquest esport. Als
efectes de recuperar les seves prestacions originals, garantir la seguretat
dels practicants i el normal desenvolupament dels diferents tornejos que
durant l'any s'organitzen fruit de la col·laboració de l'ajuntament i altres
entitats privades, es pretén substituir l'actual paviment de ciment malmès
per una nova superfície que simula el joc sobre pista de terra batuda,
d'acord amb la memòria valorada que consta a l'expedient i es dóna per
reproduïda.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
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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.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per la Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, per
la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions
als
ajuntaments
i
entitats
municipals
descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments
esportius (DOGC número 6570, de 26 de febrer de 2014).

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 el seu 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 Subdirecció General d'Activitats Esportives i
Infraestructures del Consell Català de l'Esport del Departament
de la Presidència de la Generalitat.

1O. Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació econòmica 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:
En data 24 de febrer de 2014 la Sra. Mireia Casamitjana i Riera, en
qualitat de mandatària verbal de la Junta de Compensació de Mas de
Panxé, va presentar el projecte de reparcel·lació econòmica del sector 21
del planejament municipal vigent per a la seva aprovació, document
redactat per ella mateixa i per l'arquitecte Sr. Eloi Balcells i Terés.
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En data 26 de febrer de 2014 l'arquitecte municipal, després de diverses
reunions amb l'equip redactor i els legals representants de la Junta de
Compensació va emetre informe favorable amb el contingut literal que es
transcriu tot seguit:

"Aquest projecte definitiu és el resultat d'un procés que ha comportat
contactes sovintejats amb l'equip redactor per tal de compartir criteris i
ajustar solucions, de manera que, a hores d'ara, sense perjudici de
l'informe de secretaria, n'emeto informe favorable, amb la condició
següent:
D'acord amb el projecte, la finca resultant R-18 queda subjecta a
l'obligació d'enderrocar, a càrrec del seu propietari, la construcció
existent sobre la mateixa com a condició prèvia a l'obtenció de la llicència
d'edificació. Aquesta condició ha de ser modificada, de manera que sigui
prèvia a l'obtenció de qualsevol llicència."
Vist l'informe jurídic favorable a l'aprovació inicial del Projecte de
reparcel · lació, condicionant la seva aprovació definitiva a la presentació
de la documentació que inclogui la condició imposada per l'arquitecte
municipal en el seu informe.
L'article 119 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, entre d'altres, els projectes de
reparcel·lació. 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 informació pública per un termini d'un mes,
dins del qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades,
amb citació personal.
Alhora, l'article 125.2 de la mateixa norma estableix que l'inici de
l'expedient de reparcel·lació comporta, sense necessitat de declaració
expressa, la suspensió de l'atorgament de les llicències a què es refereix
l'article 73.1 del text legal esmentat, en l'àmbit del polígon d'actuació
urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l'acord d'aprovació
de la re parcel·lació.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
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pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de
l'àmbit de Mas de Panxé, sector 21 del planejament municipal.
Segon.

Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un
mes mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

Tercer.

Citar personalment a tots els interessats als efectes de
concedir-los audiència durant el termini d'un mes, així com
notificar aquest acord en legal forma a la Junta de
Compensació i al Registre de la Propietàt, als efectes escaients.

Quart.

Requerir als promotors el compliment de la condició imposada
en l'informe tècnic, advertint-los que es suspendrà l'aprovació
definitiva fins la seva resolució.

11. Atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi per
conceptes diversos.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Durant el passat exercici la Junta de Compensació de l'Esplai Tarragoní,
en tant que entitat que té cura de la xarxa d'abastament d'aigua potable a
la urbanització, que es subministra des del Consorci d'Aigües de
Tarragona, va patir una avaria en la seva escomesa que representà una
major despesa de consum imputable a la pròpia entitat, sol·licitant la
col·laboració de l'ajuntament per minorar aquesta despesa, que importa
la quantitat de 1.227,66 €.
Alhora l'Entitat Urbanística de Conservació de la Bonaigua sol·licita a
l'ajuntament la cessió de les dues porteries del camp de futbol que
actualment no s'utilitzen per a la zona esportiva de la urbanització.
Finalment, en data 7 de gener de 2014 la Junta de Compensació de Pins
Blancs va sol· licitar una subvenció per minorar la despesa ocasionada
per les tasques de neteja i manteniment de la zona perimetral de
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protecció contra incendis forestals de la urbanització. Els costos importen
la quantitat de 1.512,50 €.
Atès que es considera escaient subvenir el cost de les tasques de neteja
i manteniment de la zona perimetral de protecció de la urbanització Pins
Blancs d'acord amb la quantia justificada amb la factura que s'adjunta a
la petició d'ajut i atendre parcialment la petició de la Junta de
Compensació de l'Esplai Tarragoní per quant disposava de la facultat, no
exercida, per instar el càlcul alternatiu de costos derivats de fuites en el
subministrament.
Altrament, respecte de la sol·licitud d'ajut realitzada per la l'Entitat
Urbanística de Conservació de la Bonaigua, cal tenir en compte que els
equipaments esportius s'han d'instal·lar en base a criteris d'eficiència i
equilibri territorial que informen les directrius . i prioritats del Mapa
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius (MIEM). Per tot això, valorant el
nombre de residents i el sostre poblacional de la urbanització, i alhora la
proximitat d'aquesta amb el nucli urbà de la vila, que permet el gaudi de
les instal·lacions esportives existents, no es considera escaient dotar de
porteries una zona que no compleix amb les determinacions esmentades
i que, a més, es tracta de destinar recursos a un espai que no compleix
amb els paràmetres tècnics adequats per passar a formar part del MIEM i
no seria susceptible de fer-ho amb la simple instal·lació de dues
porteries.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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 els ajuts a les entitats peticionàries i pels conceptes
indicats d'acord amb el detall següent:
Entitat
Junta de
Compensació de
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l'Esplai Tarragoní
Junta de
Compensació de
Pins Blancs

227,66 €
Neteja i manteniment de les
franges perimetrals.

1.512,50€

Segon.

Denegar l'ajut en espècie sol·licitat per l'Entitat Urbanística de
Conservació de la Bonaigua per a l'adquisició de dues porteries
de futbol a la zona esportiva de la urbanització pels motius
adduïts a la part expositiva del present acord.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a les entitats interessades, en
legal forma.

12. Torn obert de paraules.

La Sra. Montserrat lnglès diu que un grup de pares d'alumnes de l'escola
l'Agulla li han preguntat perquè està tancada la sala esportiva.
Consultada l~ direcció del centre, li explica que s'han desprès unes
plaques del fals sostre com a conseqüència de l'entrada d'aire degut a
que els forts vents del mes de gener van arrencar unes làmines del
recobriment exterior de la coberta de l'edifici, i no pot garantir la seguretat
dels alumnes ni professors. A més diu que en data 8 de gener de 2014
ja ho havia comunicat als responsables del Departament d'Ensenyament
i a l'ajuntament.
El Sr. alcalde respon que, efectivament, la directora del centre ha enviat
escrit que va tenir entrada precisament ahir al registre de documents,
exposant aquesta situació i sol·licitant l'aclariment sobre a qui li
correspon la reparació dels danys. Avaluat inicialment el tema, entenem
que la reparació del fals sostre i del recobriment de l'edifici cau fora de
les obligacions de manteniment ordinari que ha d'assumir l'ajuntament,
essent competència i responsabilitat, doncs, de la Generalitat i de
l'Institut Català de Finances realitzar i costejar els treballs de reparació,
tal i com ja s'ha informat a la directora del centre.
l, essent les sis i vint 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 present acta.
Vist i Plau
L'alcalde

El secretari acetal.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA20 DE MARÇ DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia vint de març de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 6 de març de 2014.

2.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament d'Agricultura, ramaderia, pesca,
alimentació i medi natural de la Generalitat de Catalunya per al
tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei
5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis urbans vulnerables.

3.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a la contractació d'activitats artístiques i culturals
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relacionades amb la commemoració del Tricentenari dels fets de
1714.
4.

Proposta de sol·licitud d'informe de la Comissió Jurídica Assessora
previ i preceptiu a la resolució de l'expedient administratiu de
reclamació de responsabilitat patrimonial de l'ajuntament per
accident de circulació amb resultat de mort.

5.

Torn obert de paraules.

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 6 de març de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 6 de març de 2014, 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
del Departament d'Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi
natural de la Generalitat de Catalunya per al tractament de la
vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei 5/2003, de 22
d'abril, i en nuclis urbans vulnerables.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista l'Ordre del Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural MM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les
bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les
urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis
urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents a l'any 2014-2015.
(DOGC número 6580, de 12 de març de 2014 ).
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de
les franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions
del municipi redactada per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts
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esmentats i demés documentació necessana per concórrer-hi, que
consta a l'expedient i es dóna per reproduïda, elaborada d'acord amb les
determinacions i els paràmetres establerts per la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals, el Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana, de desplegament de
l'anterior, i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció d'incendis forestals, regula els municipis i períodes
d'alt risc d'incendi així com la realització de treballs que generin risc
d'incendi forestal i tenint en compte l'experiència municipal en aquestes
tasques, doncs des de fa més de 20 anys es realitzen treballs tendents a
garantir la seguretat de les per~ones i prevenir els incendis forestals al
municipi.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per l'Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de
la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003,
de 22 d'abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es convoquen els
corresponents a l'any 2014-2015. (DOGC número 6580, de 12
de març de 2014).

Segon.

Aprovar la documentació necessana per concórrer a
l'esmentada convocatòria, que consta a l'expedient i es dóna
per reproduïda.
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Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu 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 Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat.

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la
contractació d'activitats artístiques i culturals relacionades amb la
commemoració del Tricentenari dels fets de 1714.

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'or~re del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista la Resolució CLT/516/2014, de 27 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural de 26 de febrer de 2014, pel qual s'aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, a corporacions locals per a la contractació
d'activitats artístiques i culturals relacionades amb la commemoració del
Tricentenari dels fets de 1714. (DOGC núm. 6580, de 13.3.2014).
Vista la Resolució CLT/517/2014, de 27 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural de 26 de febrer de 2014, pel qual s'aproven les bases
específiques de subvencions a corporacions locals per a la contractació
d'activitats artístiques i culturals relacionades amb la commemoració del
Tricentenari dels fets de 1714.
Alhora, examinades les bases generals previstes a l'acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 23 de desembre
de 2013, que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural,
publicat mitjançant la Resolució CLT/83/2014, de 20 de gener (DOGC núm.
6547, de 24.01.2014).
Vistos el projecte d'activitat i el pressupost redactats segons els models
establerts per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i demés
documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels ajuts, que
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consta a l'expedient i és dóna per reproduïda, en la que es relacionen els
espectacles que en motiu de la commemoració dels tres-cents anys dels
esdeveniments de 1714 pretén organitzar el municipi per difondre els
valors i el significat de la commemoració oferint a la població espais de
diàleg, debat i divulgació més enllà del calendari propi dels
esdeveniments i dels enclavaments amb significat històric.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per Resolució CLT/516/2014, de 27 de febrer, per la
qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 26 de febrer de
2014, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a
corporacions locals per a la contractació d'activitats artístiques i
culturals relacionades amb la commemoració del Tricentenari
dels fets de 1714. (DOGC núm. 6580, de 13.3.2014).

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat.
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4. Sol·licitud d'informe de la Comissió Jurídica Assessora previ i
preceptiu a la resolució de l'expedient administratiu de reclamació
de responsabilitat patrimonial de l'ajuntament per accident de
circulació amb resultat de mort.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 9 d'agost de 2013 té entrada al Registre General de l'ajuntament
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Teresa
Rosell i Gairoles, en representació dels Srs. Rosa Guivernau Morlà i
Javier Ferrando Guivernau, per la mort del Sr. Francisca Ferrando
Navarro, marit i pare respectivament dels promotors, en accident de
trànsit ocorregut el 19 de setembre de 2012 al c_arrer Elionor de Pallars
d'aquest municipi.
Per la mort del Sr. Ferrando Navarro la Sra. Teresa Rosell i Gairoles
reclama per als seus representats una indemnització de 92.882,34 €
(noranta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos euros amb trenta-quatre
cèntims).
Per decret de l'alcaldia de 31 d'octubre de 2013 s'admet a tràmit la
reclamació de responsabilitat patrimonial a dalt referida i es tramita
segons determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat aquest per Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Finalitzada la instrucció de l'expedient es dóna audiència als interessats
per termini de 1O dies en defensa dels seus drets i interessos, termini que
encara no ha finalitzat.
En data 14 de març de 2014 l'instructor de l'expedient emet la proposta
provisional de resolució del present expedient de reclamació de
responsabilitat patrimonial. En la mateixa data emet nova proposta de
resolució en que informa de la necessitat legal de demanar dictamen a la
Comissió Jurídica Assessora i recomana suspendre la tramitació de
l'esmentat expedient fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el
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dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre'l i notificar la
suspensió als interessats.
Segons estableix l'article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la
Comissió Jurídica Assessora, és preceptiu que la Comissió emeti un
dictamen sobre els expedients de reclamació de responsabilitat
patrimonial interposats contra l'administració local quan la quantia
reclamada sigui igual o superior a 50.000 euros.
Segons disposa l'article 12 del Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques, l'òrgan instructor ha de proposar, quan el
dictamen sigui preceptiu, que es demani i remetrà a l'òrgan competent
per sol·licitar-lo l'expedient íntegre i també la · proposta de resolució
emesa.
En tractar-se d'un dictamen preceptiu, l'article 11 de la Llei 5/2005 preveu
que es podrà suspendre el termini de resolució de l'expedient fins que la
Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi
transcorregut el termini per emetre'l, termini que, segons l'article 15 de la
mateixa norma, és de dos mesos a comptar de l'entrada de l'expedient a
la Comissió.
Així mateix, l'article 42.5.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú disposa que es pot suspendre el procediment quan
s'hagin de sol·licitar informes de caràcter preceptiu.
En el present cas, doncs, en ser la quantia reclamada d'un total de
92.882,34 € (noranta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos euros amb trentaquatre cèntims) i superar la quantia abans indicada, caldrà, abans de
resoldre la reclamació, trametre a la Comissió Jurídica Assessora
l'expedient juntament amb la proposta de resolució per tal que n'emeti
dictamen. Així mateix, s'estima convenient, per tractar-se d'un dictamen
preceptiu, suspendre la tramitació de l'expedient fins que aquest s'emeti
o fins que transcorri el termini legal de dos mesos que la Comissió té per
a poder-lo dictar.
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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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora que emeti dictamen
respecte de l'expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial tramitat per aquest ajuntament arran de la sol· licitud
presentada per la Sra. Teresa Rosell i Gairoles, en
representació dels Srs. Rosa Guivernau Morlà i Javier Ferrando
Guivernau, per la mort del Sr. Francisca Ferrando Navarro,
marit i pare respectivament dels promotors, en accident de
trànsit ocorregut el 19 de setembre de 2°012 al carrer Elionor de
Pallars d'aquest municipi, d'acord amb allò preceptuat per
l'article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig.

Segon.

Suspendre la tramitació de l'expedient fins que la Comissió
Jurídica Assessora emeti el dictamen sol·licitat o fins que hagi
transcorregut el termini per emetre'l sense que aquest s'hagi
rebut.

Tercer.

Una vegada transcorregut el termini d'audiència als interessats,
concedit mitjançant proposta de l'instructor de 14 de març de
2014, trametre dos exemplars de l'expedient administratiu,
degudament diligenciats, foliats i indexats a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat per tal que el
remetin a la Comissió Jurídica Assessora.

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma.

5.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que fa uns dies s'ha rebut un correu electrònic,
suposadament enviat per l'entitat ecologista Greenpeace, doncs la
persona física que l'envia no s'identifica ni acredita en quina qualitat
representa l'ONG, en que s'amenaça l'ajuntament per l'organització de la
prova esportiva de la duatló que es celebrarà el proper dia 6 d'abril.
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Malgrat no complir amb els requisits formals, legals i de respecte
exigibles a un document per endegar un tràmit administratiu, als efectes
de deixar ben clara la posició de l'ajuntament al respecte es contestarà
l'esmentat correu manifestant-los que l'ajuntament sempre ha estat
respectuós amb el medi, especialment a l'espai fluvial del Gaià i en la
recuperació del cabal mediambiental, procés en el que aquests suposats
defensors dels valors ambientals i sostenibles han estat absolutament
absents, i que en cap cas l'itinerari establert per la prova esportiva té
impacte sobre l'ecosistema fluvial del Gaià.
En relació a la botiga de venda de peix que fa uns mesos es va obrir al
carrer de Prat de la Riba, el Sr. alcalde diu que es produeix una situació
que esdevé injusta en la mesura que al mateix temps hi ha parada de
venda ambulant a la qual l'ajuntament, com és habitual en aquests
casos, no li aplica la taxa per tai d'afavorir el comerç al municipi. Davant
la nova realitat, la competència entre ambdós negocis és desigual, i per
tal de protegir el comerç local tenim dues opcions, o bé es prohibeix
l'establiment de la parada o passem a liquidar la taxa.
El Sr. Antonio López diu que cal tenir en compte que aquesta parada
prestava el servei mentre ningú ho feia i que si se li prohibeix continuar
venint, cas que la botiga tanqui, el municipi es quedaria de nou sense
venda de peix.
El Sr. alcalde proposa passar a aplicar l'ordenança i a cobrar la taxa, i
consegüentment, adaptar l'ordenança preveient el supòsit de no
exaccionar el tribut quan al municipi no hi hagi establiments que venguin
el mateix producte i així afavorim l'arribada de nous comerciants sense
perjudicar als que es vulguin establir de forma permanent al municipi.
Així, doncs, es sotmetrà aquesta modificació en un proper plenari.
El Sr. alcalde explica que donat el precari estat de la furgoneta marca
Ford model Transit de l'ajuntament que s'utilitza, principalment, per la
brigada municipal, la reparació de la qual costaria més de 3.500 €,
resulta aconsellable adquirir-ne una altra de similars característiques.
Després de sondejar el mercat de segona ma, que ofereix una àmplia
oferta i a preus molt interessants, tenim una oferta del concessionari Ford
de Tarragona per una furgoneta similar, d'uns 4 o 5 anys d'antiguitat i
amb molt pocs quilòmetres, per 8.000 € claus en ma. Caldrà anar a
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veure-la per examinar-ne l'estat i si és adequat, seria convenient adquiriria. Tots els assistents donen conformitat a l'operació.
Finalment, el Sr. alcalde informa que la nit del passat diumenge dia 16 a
dilluns es va produir una avaria a la bomba del gasoil de la caldera de la
calefacció de l'escola l'Agulla que ha provocat el vessament del
combustible que hi havia al dipòsit, més de 1.700 litres, doncs feia pocs
dies que l'ajuntament l'havia reomplert. El servei de manteniment del
Departament d'Ensenyament ja ha reparat l'avaria, però ha manifestat,
verbalment, que al sistema manquen unes vàlvules de seguretat que
haurien impedit el vessament. Una vegada aclarits els fets, l'ajuntament
demanarà la reposició del combustible malbaratat.
Seguint en l'àmbit de l'escola l'Agulla la regidora d'ensenyament, Sra.
Sílvia Juanes, informa que ha assistit a la reunió del Consell Escolar
aquest mateix migdia i l'han informat que a partir del proper dilluns es
realitzaran les tasques de reparació del sostre del gimnàs que quedà
deteriorat com a conseqüència de les darreres ventades. Alhora es faran
altres tasques de millora i manteniment de l'espai com la instal·lació de
cortines i canvi de respatllers i bombetes. La directora del centre ha
comunicat que no reobriran la instal·lació fins que tinguin certificat que en
garanteixi la seguretat.
El Sr. López pregunta en quin estat es troba el projecte de millora dels
accessos i la vorera de la urbanització la Bonaigua que estava fent la
Diputació.
El Sr. alcalde respon que segons les darreres converses amb el servei de
carreteres de la Diputació, es troba en procés de licitació i a punt de ser
adjudicada, amb la qual cosa en un mes i mig o dos podran iniciar-se els
treballs.
l, essent les sis i trenta minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 D'ABRIL DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia tres d'abril de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 20 de març de 2014.

2.

Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2014, projecte
ANIMA'T CAT, elaborat per les tècniques de joventut del Consell
Comarcal del Tarragonès i de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya per a projectes d'activitats en l'àmbit de la
joventut.

3.

Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi
per conceptes diversos.
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4.

Proposta d'aprovació del programa ambiental i de custòdia de
l'Espai Natural Protegit del riu Gaià i la zona humida de la resclosa
de la fàbrica durant l'any 2014, redactat per l'Associació
Mediambiental la Sínia.

5.

Torn obert de paraules.

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 20 de març de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 20 de març de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Aprovació del Pla Local de Joventut 2014, projecte ANIMA'T CAT,
elaborat per les tècniques de joventut del Consell Comarcal del
Tarragonès i de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya per a projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut.
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 subvencions.
Mitjançant acord d'aquesta Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012
es va aprovar el Pla Local de Joventut per al quadrienni de 2012-2015,
que consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
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,
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el projecte d'activitats ANIMA'T CAT necessari per concórrer a 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, que anualment convoca la Generalitat
de Catalunya.
Vista la Resolució BSF/673/2014, de 19 de març, per la qual s'obre 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, dins l'exercici 2014. (DOGC número
6593, de 31 de març de 2014) i examinada l'Ordre BSF/204/2012, de 2
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els
ens locals de Catalunya elabore~ en el marc del Pla nacional de joventut,
i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. (DOGC número 6164, de 5 de
juliol de 2012).
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 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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el projecte d'activitats ANIMA'T CAT per a l'any 2014
redactat d'acord amb el Pla Local de Joventut.

Segon.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Benestar Social i Família per a projectes
d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut
regulada per la Resolució BSF/673/2014, de 19 de març.
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Tercer.

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

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.

1

3. Atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi per
conceptes diversos.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Durant el passat exercici la Junta de Compensació de l'Esplai Tarragoní
va realitzar obres consistents en la reparació del ferm de les voreres de
la urbanització en aquells punts en que el panot s'havia deteriorat o havia
perdut la rasant. El cost total dels treballs fou de 8.433, 70 €, tal i com
s'acredita amb la factura de la societat Patran Costa Dorada, SL que va
executar l'obra, i en base l'import de la que la Junta sol·licita un ajut.
.

.

Atès que es considera escaient subvenir parcialment el cost d'aquest
treballs, que s'han executat de forma adequada i han merescut informe
favorable de l'arquitecte de l'ajuntament.
Altrament, mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012
es 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.
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,
mesures de seguretat, assegurances, etc ... ).
Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet
dels Pins acreditant l'actuació de la colla de diables petits del Catllar,
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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 l 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 2014 en quant a
l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar els ajuts a les entitats peticionàries i pels conceptes
indicats d'acord amb el detall següent:
Entitat
Conce te
Junta de
Compensació de
Arranjament ferm voreres.
l'Esplai Tarragoní
Junta de
Contractació colla diables
Compensació de Mas
local.
Vilet del Pins

Segon.

lm ort

5.000€

120€

Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma.

4. Aprovació del programa ambiental i de custòdia de l'Espai Natural
Protegit del riu Gaià i la zona humida de la resclosa de la fàbrica
durant l'any 2014, redactat per l'Associació Mediambiental la Sínia.

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 26 de setembre de 2013 es
va aprovar el Conveni de col·laboració amb l'Associació Mediambiental la
Sínia per tal d'impulsar la custòdia del riu Gaià al municipi, document de
base per establir una col·laboració de futur entre ambdues parts, a
concretar en projectes redactats ad hoc que donin resposta als objectius
comuns de d'impulsar programes de conservació de la biodiversitat al riu
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Gaià, promoure el voluntariat ambiental, fomentar la custòdia de terrenys
públics i privats, impulsar activitats d'educació ambiental, promoure
projectes de millora d'usos públics i fomentar l'acord entre els diversos
municipis del curs baix del riu Gaià per tal d'impulsar-ne la recuperació i
conservació dels valors naturals.
En aplicació d'aquest conveni, l'entitat mediambiental ha presentat el
"Programa ambiental i de custòdia de l'Espai Natural Protegit del riu Gaià
i la zona humida de la resclosa de la fàbrica del Catllar durant l'any 2014"
en que es preveuen realitzar accions en quatre de les línies mestres
apuntades anteriorment. A saber: realització d'una aula de natura a
l'escola l'Agulla; inici del procés de captació de voluntariat amb la
celebració del dia mundial del medi ambient i el de les zones humides o
amb una jornada de neteja del riu; estudi i seguiment dels
macroinvertebrats de la zona com a base per a la reintroducció
d'espècies autòctones desaparegudes en aquest tram del riu; finalment
proposen realitzar un seguit d'actuacions tendents a impulsar l'objectiu
de custòdia de l'espai fluvial en interès del medi ambient.
El cost de totes aquestes accions ha estat valorat en 3.000 €, que seria
l'aportació que hauria de fer l'ajuntament.
En atenció a la importància de la necessitat de fer compatible l'ús del
territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i
patrimonials i alhora l'actual situació de crisi econòmica, racionalització i
contenció de la despesa i les retallades en els ingressos que ha patit els
darrers anys l'ajuntament, fan aconsellable no assumir el compromís total
de la proposta de despesa esmentada, tot convenint aportacions
puntuals en cadascuna de les accions que es desenvolupin efectivament,
prèvia presentació d'un document més concret de cadascuna d'elles i
major detall de la despesa i posterior justificació.
Examinat el document de referència que consta a l'expedient i es dóna
per reproduït.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l'article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aplicables per analogia.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Donar conformitat al "Programa ambiental i de custòdia de
l'Espai Natural Protegit del riu Gaià i la zona humida de la
resclosa de la fàbrica del Catllar durant l'any 2014" redactat
per l'Associació Mediambiental la Sínia, condicionada, pel que
fa a la vessant econòmica i de finançament, a allò expressat a
la part expositiva del present acord.

Segon.

Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present
acord.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a l'Associació Mediambiental la
Sínia, en legal forma.

5.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que hem presentat la documentació necessària per
concórrer al Pla de foment de l'ocupació de la Diputació per a l'anualitat
2014 que gestiona el Consell Comarcal per a la neteja de les franges
perimetrals de prevenció d'incendis forestals i zones verdes,
d'equipaments i aprofitament mig de la urbanització la Cativera. L'ajut
consisteix en la destinació d'una brigada de 4 peons i 1 cap per realitzar
la tasca esmentada durant el temps necessari, essent a càrrec de
l'ajuntament el subministrament de les eines i combustible per a la seva
realització.
Ho hem fet d'acord amb el Consell Comarcal, i amb les instruccions de la
Direcció General d'Emergències de la Generalitat en quant a
l'establiment de les zones amb major risc en cas d'incendi forestal.
Malgrat ésser obedients amb les directrius, hem manifestat el nostre
desacord, doncs entenem que la zona de Mas Enric és més vulnerable i
necessitada d'intervenció.
El Sr. alcalde també informa que han estat convocades, oficialment, les
eleccions al Parlament Europeu, essent el diumenge 25 de maig el dia
del sufragi. A aquests efectes i tenint en compte les dates, caldrà
celebrar un Ple extraordinari per a la realització del sorteig dels membres
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.org

7

•

~ Ajuntament del Catllar
de les meses electorals. Si no hi ha canvis de darrera hora, la sessió es
celebrarà el dia 28 a les 18:00 hores.
El Sr. alcalde també informa que després de l'aprovació de la modificació
del nomenclàtor de vies municipals i coincidint amb el fet que el proper
dia 6 es commemora el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, denominació que ha substituït la del carrer Duc de la Victòria,
s'ha programat, per al proper dia 1O, una xerrada sobre la història de
l'entitat a càrrec del Sr. Josep Gironès i Descarrega a les set del vespre,
acte precedit per la descoberta de la placa que materialitza aquest canvi.
El Sr. alcalde comunica que, d'acord amb allò manifestat per l'entitat
gestora de la urbanització el Mèdol, es sol·licitarà un pressupost per la
reparació dels sots i irregularitats de ferm del~ carrers, doncs és la
urbanització amb el pavimentat més antic de les del municipi i actualment
hi ha zones on està molt degradat.
El Sr. alcalde informa que s'han sol·licitat pressupostos per al canvi de la
porta que dóna accés a la sala situada als baixos dreta de l'ajuntament
per un tancament en alumini més acord amb l'estètica de la façana de la
Casa de la Vila.
Finalment, el Sr. alcalde informa que els vigilants municipals han donat
un nou cop al recentment adquirit vehicle tot terreny. Feia menys de
quinze dies que s'havien reparat els desperfectes del primer accident.
S'estima escaient, per part de la Junta, enviar un escrit als vigilants
emfatitzant el deure de cura respecte del material adscrit al servei i les
conseqüències que la inobservança d'aquesta obligació pot comportar
d'acord amb el Reglament dels vigilants i demés normativa concordant.
Intervenen les regidores Sres. Sílvia Juanes i M. Goretti Gatell per
informar que des de l'AMPA, en coordinació amb la Fundació en Xarxa,
encarregada del menjador de l'escola l'Agulla, s'ha presentat una
proposta d'activitats o casal d'estiu per als alumnes del centre, alternativa
a les que cada any realitza l'ajuntament mitjançant el Consell Esportiu del
Tarragonès. Segons els han informat, aquesta proposta neix de les
peticions d'un grup de pares i mares que consideren avorrides les
activitats que es venen fent. La seu central de les activitats seria l'edifici
de l'escola, punt de trobada i de dinar, per aquells que fessin ús d'aquest
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servei, i es desplaçarien a les instal·lacions de la Torre d'en Guiu per
gaudir de l'ombra de l'arbreda i de la piscina municipal.
El Sr. Antonio López comenta que cal tenir en compte que durant l'estiu
no funciona el servei de neteja de l'escola i que hi ha una línia
pedagògica important que recomana que els nens surtin de l'entorn
escolar durant els períodes de vacances, que amb el Consell Esportiu hi
col·laborem tot l'any i que les activitats haurien d'estar obertes a altres
infants que no van a l'escola al municipi
Les Sres. Juanes i Gatell expliquen el projecte de forma més detallada,
recalcant que es tracta d'una proposta que cal avaluar més
detingudament, especialment els costos per a l'ajuntament i les millores
respecte de les activitats realitzades
els altres anys.
.
.

l, essent les sis i disset minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde

El secretari acetal.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 24 D'ABRIL DE 2014

· A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia vint-i-quatre d'abril de dos mil catorze, sota la presidència del Sr.
Josep M. Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
ordinària de data 3 d'abril de 2014.
2. Proposta d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
econòmica de Manous 11, sector 18 del planejament municipal.
3. Proposta d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de Manous
11, sector 18 del planejament municipal.
4. Torn obert de paraules.
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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 d'abril de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 3 d'abril de 2014, 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 de Reparcel·lació econòmica de
Manous li, sector 18 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:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 d'agost de 2013 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de Manous 11,
sector 18 del planejament municipal (POUM).
El projecte d'urbanització fou sotmès a informació pública mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 199, de 28
d'agost de 2013, al diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament.
Mitjançant escrits de 3 de desembre de 2013 es va donar audiència a
totes les persones, físiques o jurídiques, interessades.
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 18 de febrer de 2014 es va
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Oficial de la Província
número 40, en compliment del tràmit referit.
Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació
individualitzada a les persones interessades suara relacionats, no s'ha
presentat cap al·legació o reclamació al respecte.
L'article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, estab~eix que els ajuntaments
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aproven inicialment
re parcel·lació.

definitivament, entre d'altres, els projectes de

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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica
de Manous 11, sector 18 del planejament municipal (POUM).

Segon.

Requerir al promotor del projecte perquè presenti un text refós
amb la incorporació de les determinacions de l'informe de
l'arquitecte municipal, de conformitat amb l'acord d'aprovació
inicial, als efectes de procedir a la notificació individualitzada a
les persones interessades.

Tercer.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i personalment a les demés persones que puguin
tenir un interès legítim
directe, així com a la Comissió
Territorial d'Urbanisme

Quart.

Emetre i lliurar la documentació necessària- per a la inscripció
del projecte de re parcel·lació econòmica al Registre de la
Propietat.

3. Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de Manous 11,
sector 18 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:
Mitjançant Decret de l'alcaldia 2013/044, de 21 de gener es va aprovar
inicialment el projecte d'urbanització de Manous 11, sector 18 del
planejament 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 62, de 14 de
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març de 2013, al diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament i al
mateix temps 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.
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 20 de juliol de 2013 es va
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província
número 168, en compliment del tràmit referit.
Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació
individualitzada a les persones interessades suara relacionats, no s'ha
presentat cap al·legació o reclamació al respecte per part dels possibles
interessats.
Paral·lelament, en data 7 de juny de 2013 es va rebre informe favorable
del Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona i,
posteriorment, en data 1O de juny de 2013, l'empresa Endesa
Distribución Eléctrica va presentar informe amb determinades qüestions
a justificar respecte el subministrament elèctric, el qual fou tramès, a la
Junta de Compensació.
En data 31 d'octubre de 2013 l'arquitecte Jaume Mutlló i Pàmies,
redactor del projecte d'urbanització, presentà escrit justificatiu respecte
de l'informe de l'empresa Endesa Distribución Eléctrica que va merèixer
. informe favorable de l'arquitecte de l'ajuntament en data 7 de novembre.
Posteriorment, en data 19 de desembre de 2013, el president de la Junta
de Compensació presentà separata del projecte d'urbanització per a
l'execució de la xarxa d'abastament d'aigua potable, document que
caldrà esmenar d'acord amb l'informe de l'enginyer de l'ajuntament de
data 15 de gener de 2014.
Atès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/201 O, 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.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de Mas de
Panxé, sector 21 del planejament municipal, promogut per la
Junta de Compensació.

Segon.

Requerir al promotor del projecte perquè presenti un text refós ·
amb la incorporació de les determinacions justificatives respecte
de la xarxa de subministrament elèctric i d'abastament d'aigua
potable, als efectes de la seva ulterior tramitació.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la Junta de Compensació,
promotora del projecte, i un cop rebuda la documentació
esmentada en el punt anterior, procedir a la notificació
individualitzada respecte les demés persones que puguin tenir
un interès legítim i directe sobre la matèria, així com a la
Comissió Territorial d'Urbanisme.

4.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que a data d'avui s'ha rebut notificació de la
resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de reconeixement
d'incapacitat permanent del treballador d'aquest ajuntament Sr. Ebou
Bandeh amb efectes des del dia 5 d'abril, que portava un any de baixa
per incapacitat temporal. El procés ha estat, en tot moment, fiscalitzat
impulsat des de la regidoria de personal.
El Sr. alcalde també informa que d'acord amb allò convingut amb el
regidor Sr. Joan Morlà s'han fet consultes amb l'Agència de la Salut i
amb tècnics del CODE (Consorci de serveis agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i Montsià) per a la realització de tractament
contra la mosca negra al riu at seu pas pel nucli urbà i evitar· la
proliferació d'aquesta plaga.
Finalment resulta que els tractaments els pot realitzar qualsevulla
empresa inscrita convenientment al registre oficial d'establiments i
serveis plaguicides de la Direcció General de Salut Pública. Per aquest
motiu, atès que compleix amb aquest requisit i que ja ha treballat amb
anterioritat per l'ajuntament, s'ha contacta amb Higienal Sahicasa per a la
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.org

5

•

~ Ajuntament del Catllar
realització del tractament que es realitzarà amb una periodicitat
quinzenal. Està previst que durant els primers dies del mes de maig es
realitzi la primera actuació. El cost per cadascun dels tractaments és de
135 € més IVA. Resta per informar que hem pactat un període de prova
fins al mes de juliol, transcorregut el qual en valorarem l'eficàcia.
El Sr. alcalde comunica que, tal i com s'havia acordat en una anterior
Junta de govern, s'han adjudicat els treballs de repàs del paviment de la
urbanització el Mèdol per import de 5.566 € (4.600 € més 966 €
corresponents al 21 % d'IVA) i els de pavimentació del vial d'accés al
dipòsit de Mas de Pallarès des de la Primera Avinguda per la quantitat de
3.846,35 € (equivalents a 3.178,80 € més 966 € corresponents al 21%
d'IVA). Ambdues obres han estat adjudicades a l'empresa Patran Costa
Dorada, SL.
El Sr. alcalde també informa que s'ha rebut una proposta del Sr. Jordi
López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, per a realitzar una
investigació arqueològica del pas del conqueridor Anníbal pel nostre
municipi, doncs han trobat vestigis que demostrarien la seva presència a
les nostres contrades arran de troballes a Valls i a Cabra del Camp. Es
tractaria de donar suport logístic consistent en allotjament i manutenció a
un grup d'uns 6 o 7 arqueòlegs durant aproximadament una setmana
mentre realitzarien cerques de material que confirmés l'enfrontament
entre romans i cartaginesos al terme.
Es podria disposar el seu allotjament a la sala gran de les escoles velles i
que els subministrés els àpats el càtering Joan Domingo.
El Sr. Antonio López proposa que es consideri la possibilitat d'allotjament
en alguna de les diferents cases o habitatges rurals radicats al municipi.
El Sr. alcalcle informa que s'ha rebut comunicació del Consell Comarcal
en la que; d'acord amb et Departament de governació de la Generalitat,
es proposa als municipis de la comarca renunciar a l'aportació
corresponent al PUOSC comarcal de 2012, xifrat en prop de 540.000 €
que preveia l'execució d'obres d'arranjament de carrers als municipis i en
el que l'ajuntament havia d'aportar, aproximadament, un 10% del cost, en
el qual el. nostre ajuntament tenia inclosa la nova pavimentació del camí
vell de l'estació i el d'accés a la Torre den Guiu. A canvi, la Generalitat
aportaria el 50% dels fons inicialment previstos al Consell per destinar-los
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al pagament de despesa corrent, amb el compromís per part del Consell
que quan es percebés una part revertiria als ajuntaments. L'objectiu de la
proposta en l'actual context econòmic és beneficiosa per al Consell, i per
altra banda, suposa un estalvi considerable per a la Generalitat. Per a la
qual cosa els reunits consideren oportú acceptar aquesta opció i
manifestar-ho així al Consell Comarcal.
Finalment, el Sr. alcalde informa que el President del club de futbol ha
sol·licitat a l'ajuntament un complement a l'ajut que perceben, inicialment
establert en el pressupost municipal vigent de 25.000 €, atès que se'ls
disparen els costos de funcionament de l'equip com a conseqüència que
l'equip està jugant en una categoria superior, així com per l'esforç que
suposa mantenir el futbol base.
El Sr. Carles Guillen comenta que, en referència al futbol base, tenen
problemes per recaptar les quotes dels inscrits, i que, fins hi tot,
l'entrenador té pendents de cobrar algunes mensualitats. Es planteja la
possibilitat de renunciar a la categoria, però aquesta no és una opció
plausible.
El Sr. López diu que l'ajuntament, a més també porta més recursos, com
ara els consums dels subministraments i la cessió de les instal·lacions.
El Sr. alcalde recorda la nombrosa afluència de públic assistent als partits
i la tasca social del futbol base. Alhora, explica que el president de
l'entitat li ha manifestat que de cara a la propera temporada han previst
un canvi d'estratègia al futbol formatiu, més professionalitzat, amb un
gerent i personal formats i amb experiència al club Gimnàstic de
Tarragona. Tot sembla indicar que millorarà el funcionament i l'objectiu
és el l'autofinançament en aquest apartat.
Després de tot això, els reunits acorden, excepcionalment, complementar
l'ajut que percep el Club Esportiu de Futbol el Catllar per a la present
temporada en 7 .000 €.
La Sra. Sílvia Juanes explica, en relació amb l'organització de les
activitats d'estiu per a nens i nenes i d'acord amb allò informat a la sessió
de 3 d'abril d'aquesta Junta, que la Fundació en Xarxa prefereix realitzarles a les instal·lacions de l'Escola l'Agulla, doncs és un entorn més
controlat i adequat als fins que persegueixen i que assumiran els costos
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de neteja de les instal·lacions i d'ús de les piscines municipals. Alhora,
han concretat que les activitats també estan obertes a aquells menors no
empadronats al municipi.
El Sr. López pregunta si les tarifes proposades per l'entitat ja han tingut
en compte aquests costos de neteja i ús de les piscines.
La Sra. Juanes contesta que són tarifes provisionals, però que
substancialment no variaran doncs a la piscina només hi aniran una o
dues vegades per setmana i estan valorant les opcions de neteja més
econòmiques i eficients.
El Sr. alcalde reitera la necessitat de mantenir informat de la situació al
Consell Esportiu del Tarragonès, amb suficient antelació.
Finalment la Sra. Juanes explica que uns veïns de la urbanització Parc
de Llevant li han sol·licitat que l'ajuntament estudií la possibilitat d'asfaltar
el vial que comunica aquest sector amb el dels Cocons, doncs els facilita
l'accés al seu habitatge des del sector veí.
El Sr. alcalde explica que és la Junta de Compensació dels Cocons la
que hauria de fer la sol·licitud i no un tercer que empra la vialitat d'aquell
sector com a alternativa al de la pròpia urbanització. A més, la
urbanització els Cocons està tramitant l'aprovació del projecte
d'urbanització.
l, essent les sis i trenta-dos minuts de la tarda, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari acetal., estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 15 DE MAIG DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia tres d'abril de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Antonio López i López
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 24 d'abril de 2014.

2.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona en el marc del Pla
Especial d'inversions sostenibles, exercici de 2014.

3.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de l'Aigua) per a la
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realització d'actuacions de conservació
públiques en tram urbà.

manteniment de lleres

4.

Proposta d'adhesió al Pla de Polítiques de Dones del Consell
Comarcal 2012-2015.

5.

Proposta d'aprovació del protocol d'actuació en casos de violència
domèstica i/o de gènere en execució de l'eix 3 del Pla de Polítiques
de Dones del Consell Comarcal 2012-2015.

6.

Proposta d'aprovació del projecte de recuperació de la vegetació
autòctona del riu Gaià ·redactat per la fundació Onada i cofinançat
per la Diputació de Tarragona i l'Obra Social La Caixa.

7.

Torn obert de paraules.

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 24 d'abril de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2014, 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 en el marc del Pla Especial
d'inversions sostenibles, exercici de 2014.
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 25 d'abril de 2014 es varen aprovar la convocatòria i les bases
específiques que han de regir el procediment per a la concessió de
subvencions als ajuntaments en el marc del Pla especial d'inversions
sostenibles per a l'any 2014, les quals han estat publicades mitjançant
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anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 98, de 29 d'abril.
L'ajuntament considera adient concórrer a l'esmentada convocatòria amb
dues obres d'especial importància per al municipi. En primer lloc es
tractaria d'executar els treballs de nova pavimentació del carrer Camí vell
de l'estació, vial que discorre entre la zona industrial i la urbanització Masia
de Boronat. Aquesta obra estava inicialment inclosa al PUOSC comarcal
en l'anualitat de 2012, però pels motius que ja han estat explicats a
aquesta Junta, aquesta pla comarcal no es portarà efecte.
El pressupost general d'execució dels treballs d'arranjament d'aquest
carrer és de 38.750,23 €, IVA inclòs.
La segona de les obres a realitzar consisteix en posar en valor l'edifici de
l'ermita de Sant Ramon per destinar-lo a centre d'educació ambiental i
interpretació del patrimoni històric industrial de la vila i de l'espai natural
de la resclosa de la fàbrica, al riu Gaià. Aquest immoble, propietat de
l'ajuntament des de 1989, fou consolidat l'any 2010 amb la construcció
d'una nova coberta de fusta i la solera de formigó per rebre el paviment
definitiu. En aquests moments i per destinar-lo a l'ús esmentat és
necessari escometre tres actuacions: instal·lació de paviment de pedra
calcària o similar, regularització de parets i tancament d'obertures. La
segona actuació consisteix en dotar de subministrament elèctric l'edifici
amb la connexió a la xarxa general d'abastament de l'empresa
subministradora. En tercer lloc caldrà adquirir els elements bàsics per a
la museïtzació i dotació de continguts de l'espai.
El conjunt i detall d'aquestes actuacions s'inclouen en la mamona
valorada redactada per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous, que
consta a l'expedient i es dóna per reproduïda, i en la que es consigna un
pressupost general de 44.014,42 €.
Es constata que la seva execució no comportarà costos de manteniment
addicionals per a l'ajuntament, més enllà del cost del subministrament
elèctric i neteja de l'ermita. Atès aquest fet cal posar èmfasi en que
l'ajuntament compleix amb les determinacions de la disposició addicional
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, tal i com queda acreditat amb la documentació
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justificativa d'aquest extrem que consta a l'expedient
reproduïda.

es dóna per

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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla especial
d'inversions sostenibles per a l'any 2014 promoguda per la
Diputació de Tarr~gona, per dur a terme les obres de nova
pavimentació del carrer Camí vell de l'estació i les de
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramón.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base vuitena de la convocatòria.

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (Agència Catalana de l'Aigua) per a la realització
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en
tram urbà.

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i
manteniment de les lleres públiques en tram urbà.
Alhora, examinades les bases generals que consten a l'annex de la
Resolució esmentada, segons les quals es tracta de realitzar projectes
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inclosos dins el Programa de manteniment i conservació de les lleres
públiques per a la gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels
elements vegetals que poden acumular-se a l'espai fluvial.
Aquests treballs seran realitzats directament per l'Agència Catalana de
l'Aigua mitjançant l'Empresa Pública de la Generalitat (Societat mercantil
Anònima), Forestal Catalana, SA, essent a càrrec de l'ajuntament el 20%
del cost total de l'actuació sol·licitada, establint un topall de 3.000 € per
actuació i s'articularan, cas de ser beneficiaris de l'ajut pretès, mitjançant
la signatura d'un conveni regulador entre l'ACA i l'ajuntament.
Examinat el projecte de l'activitat redactat per l'arquitecte de l'ajuntament
Sr. Jonathan López Skooj, amb un cost d'execució de 15.000 €, IVA
inclòs, en el que es preveu actuar sobre el tram del riu que discorre entre
el pont de l'antiga via del ferrocarril i el pont de la carretera T-203 a la
sortida del nucli urbà en direcció a la Riera de Gaià, prenent com a punt
de partida les actuacions que en matèria d'enjardinament es
contemplaren en el projecte de recuperació d'un tram del riu que
l'ajuntament aprovà ja fa anys de cara a la recuperació del cabal
mediambiental del riu i pel qual s'obtingué la preceptiva autorització de
l'ACA.
Alhora cal remarcar que aquesta neteja que es promou seria
complementària a les actuacions que en aquest marc ve realitzant
l'ajuntament per al manteniment i conservació de la zona humida
protegida de la resclosa (Espai d'Interès Natural Protegit) i a l'entorn del
parc municipal de la Torre d'en Guiu i de totes les alteres actuacions que,
de forma coordinada amb grups ecologistes i de custòdia del riu, com ara
Salvem el Gaià o l'Associació Mediambiental la Sínia, es duen a terme.

Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori
de Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en
el terme dels quals es declari la implantació d'un equipament
penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, per a la
realització d'actuacions de conservació i manteniment de les.
lleres públiques en tram urbà.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a l'Agència Catalana de l'Aigua.

4. Adhesió al Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal 20122015.

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 Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal és l'instrument
mitjançant el qual s'articulen les polítiques de dones impulsades per la
Generalitat a nivell comarcal i serveix per a la coordinació de les
iniciatives municipals que en aquest àmbit es generin, sempre sobre els
fonaments dels principis d'igualtat i no discriminació per raó de sexe.
Aquest Pla quadriennal, 2012-2015 s'estructura entorn a tres eixos
bàsics: el foment de la igualtat entre homes i dones, la visibilització de les
dones i la prevenció i sensibilització contra la violència masclista i
l'atenció a la víctima. D'aquests grans eixos en sorgeixen actuacions
pròpies de diverses branques en les que el municipi té competències,
com poden ser educació, salut, cultura, participació, esport, entre d'altres.
D'aquí que una de les principals característiques del Pla sigui la seva
transversalitat i la seva vocació integral basada en la participació de tots
els agents públics i socials.
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El Pla pretén, doncs, desenvolupar accions en el territori per garantir els
drets de les dones, contribuir a l'eradicació de la violència masclista,
apaivagar-ne els seus efectes des de l'atenció a la víctima i promoure
actuacions basades en l'abordatge de les situacions socials emergents
des d'una perspectiva de gènere.
Aquest Pla, fonamentat jurídicament en la normativa reguladora de la
igualtat entre homes i dones i l'eradicació de la violència masclista
sorgida tant de l'activitat legislativa del Parlament de Catalunya com de
l'estat espanyol, recull els principis i directrius del Pla de Polítiques de
Dones de la Generalitat i les planificacions fetes des de l'Institut Català
de la Dona.
Examinat, doncs, el Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal
2012-2015 que consta a l'expedient i es dóna per reproduït i considerant
convenient que l'ajuntament s'hi adhereixi.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l'adhesió de l'ajuntament al Pla de Polítiques de Dones
del Consell Comarcal 2012-2015.

Segon.

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

5. Aprovació del protocol d'actuació en casos de violència
domèstica i/o de gènere en execució de l'eix 3 del Pla de Polítiques
de Dones del Consell Comarcal 2012-2015.

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Un dels tres eixos principals sobre -els que descansa i es fonamenta el
Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal és la prevenció i
sensibilització contra la violència masclista i l'atenció a la víctima.
La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de ·
marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, de 24
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d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, conformen
el marc jurídic de la lluita contra aquesta xacra.
Aquesta estructura necessita de la coordinació entre els seus agents per
assolir l'objectiu de protecció de la víctima i de prevenció de les
agressions. Per aquets motiu, a iniciativa del Consell Comarcal i en el
marc del Pla de Polítiques de Dones, el passat 14 de març es va
organitzar una trobada entre Mossos d'Esquadra, Policies Locals i
Vigilants municipals per conèixer i unificar els criteris d'actuació davant
situacions de violència i elaborar el protocol d'intervencions davant
aquestes situacions.
El resultat d'aquesta trobada es plasmà en el "protocol d'actuació en
casos de violència domèstica i/o de gènere" que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït, en el que s'individualitzen les tasques de cadascun
dels col·lectius encarregats de la seguretat ciutadana i es concreta el
circuit coordinat entre els diversos actuants, en especial les tasques que
pertocaria efectuar als nostres vigilants municipals en tant que els més
propers a la situació, encomanant-los una intervenció tendent a la
recollida d'informació i protecció de la víctima mentre s'espera la
presència del cos dels Mossos d'Esquadra.
Examinat, doncs, el protocol i considerant convenient que l'ajuntament
s'hi adhereixi.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el "protocol d'actuació en casos de violència domèstica
i/o de gènere".

Segon.

Fer difusió del document a nivell de la població i en especial
donar-ne trasllat a les entitats que tinguin una vinculació
especial amb les dones.

Tercer.

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

6. Aprovació del projecte de recuperació de la vegetació autòctona
del riu Gaià redactat per la fundació Onada i cofinançat per la
Diputació de Tarragona i l'Obra Social La Caixa.
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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:
El mes de setembre de 2012 la Fundació Privada Onada va redactar el
projecte intitulat "actuacions forestals per la prevenció d'incendis en
l'entorn natural del pantà del Gaià" que fou executat comptant amb el
suport econòmic de la Diputació i de la Fundació Obra Social "La Caixa" i
la col·laboració de l'ajuntament.
Valorant molt positivament l'acció social de la Fundació Onada i en
concret les tasques desenvolupades a nivell del municipi, aquesta entitat
ha proposat l'execució d'un nou projecte vinculat a la recuperació del riu
Gaià al seu pas per la vila.
Aquest document, intitulat "tasques de recuperació de la vegetació
autòctona del riu Gaià" compta, novament, amb el suport econòmic de la
Diputació de Tarragona i la Fundació Obra Social "La Caixa" per a la
seva execució, d'acord amb el conveni que es preveu que signin en breu
les tres entitats, essent el pressupost d'execució de 40.000 €. Aquest
projecte preveu actuar en el tram que discorre entre el pont de la línia del
tren d'alta velocitat i el nucli urbà de la vila, eliminant els canyissars i
realitzant estassada selectiva d'esbarzers amb l'objectiu d'afavorir la
recuperació de la vegetació autòctona de ribera, seguint les indicacions i
recomanacions de l'Associació Mediambiental la Sínia, entitat que, a
més, exercirà tasques d'assessorament durant l'execució dels treballs.
Examinat, doncs, el projecte que consta a l'expedient i es dóna per
reproduït.
Atès el que disposen els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals i demés normativa concordant.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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Segon.

Ateses les raons d'interès públic que concorren, aplicar al
procediment d'aprovació d'aquest projecte la tramitació
d'urgència.

Tercer.

Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini
de quinze dies, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i al tauler d'anuncis perquè els
interessats presentin, si s'escau, les al·legacions que
considerin escaients.

Quart.

Sol·licitar els permisos d'altres administracions competents en
la matèria necessaris per a l'execució del projecte.

Cinquè. Donar trasllat d'aquest acord a la Fundació Privada Onada, a la
Diputació de Tarragona, a la Fundació Obra Social "La Caixa" i
a l'Associació Mediambiental la Sínia.
7. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que recentment s'han penjat a la pàgina web de
l'ajuntament un conjunt de fotografies de la població, procedents del fons
fotogràfic de l'ajuntament, que permeten donar a conèixer millor el nostre
murnc1p1. En aquest sentit seria necessari a realitzar una sèrie de
fotografies a manera de reportatge actualitzat, posant especial cura
determinats equipaments i espais públics dels quals no es disposa
d'imatges o les que hi havia no reflectien l'estat actual. Per aquest motiu,
coincidint amb l'època de l'any amb la millor llum natural per a la
fotografia, s'ha contractat la fotògrafa professional, Sra. Rosa Maria Llop,
continuadora de la tasca del ja desaparegut i reconegut fotògraf Joan
Alberich, perquè faci aquest reportatge i poder completar la fototeca de
l'ajuntament.
El Sr. alcalde explica que de cara a la integració de la biblioteca
municipal a la xarxa de biblioteques de la Generalitat, es fa necessari
migrar a la base unificada MILLENIUM l'actual sistema de catalogació del
fons bibliogràfic efectuada fa poc per l'ajuntament mitjançant el programa
COHA, que al seu torn va substituir l'antiga base de registres en suport
PERGAM.
A tal efecte, com que no es pot fer de forma automàtica, la Central de
Biblioteques de Tarragona desplaçarà dues persones, un dia a la
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setmana al municipi. Amb aquesta dedicació.a raó de 500 títols per dia el
procés s'allargaria a l'entorn dels 5/6 mesos; motiu pel qual hem demanat
que en comptes d'un dia en podessin venir dos, i reduir així el temps
d'execució d'aquests treballs.
Per altra banda, per complir amb els requisits mínims d'integració a la
xarxa de biblioteques de la Generalitat caldrà adquirir un nou ordinador
per destinar-lo a consultes del fons bibliogràfic i gestions de préstec per ,
part dels usuaris.
La Sra. Montserrat lnglès pregunta quin serà el funcionament del sistema
de préstec.
El Sr. alcalde contesta que es realitzarà mitjançant valisa, recollint i/o
retornant els volums requerits un dia a la setmana a la Central de
Tarragona o a la biblioteca del Baix Gaià d'on procedeixin.
El Sr. alcalde diu que seria convenient posar dues teieres a la porta
principal del castell, les quals, a banda de donar un major relleu a
l'entrada principal del castell, millorarien la il·luminació de l'entrada,
doncs actualment com que l'enllumenat de la façana prové del fossat, a
l'haver-hi el pont aquest indret queda en penombra. Això, diu l'alcalde,
s'evidencia especialment a l'estiu en ocasió dels actes i concerts que s'hi
celebren per la nit. Les teieres les realitzaria el ferrer i forjador Biel,
artesà de l'Espluga de Francolí que ha estat l'autor de tots els elements
de ferro del monestir de Poblet. Els reunits hi manifesten el seu acord.
El Sr. alcalde comunica que el Consorci Turístic del Baix Gaià està
procedint a la renovació dels miradors, ha aprovat el disseny dels nous
plafons, amb la imatge i les indicacions i també faran nous fulletons. A
més, els panells portaran un codi QR que permetrà accedir a la
informació del conjunt dels elements que conformen la xarxa de castells.
El Sr. alcalde també informa que pràcticament està enllestida l'ampliació i
millora de l'equipament del Centre d'interpretació del castell que es
finança amb els recursos aportats per REPSOL i que com hom recordarà
consisteix principalment en la incorporació de dos n.ous audiovisuals que
es visionen amb sengles pantalles de 55". Aquest nou recurs fa que la
durada de les visites guiades s'incrementi i per aquest motiu calgui
modificar els horaris de les visites. En aquest sentit, ss preveu reduir el
nombre de visites al matí de les tres actuals a dues i una a les tardes,
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amb la qual cosa es disposarà de més temps per efectuar el recorregut
de la visita, garantint que la guia pugui donar un servei de qualitat al
visitant.
El Sr. alcalde també informa que tal com es va acordar en la sessió de la
Junta de govern de 20 de març passat, s'ha fet efectiva la compra d'una
furgoneta de segona ma per a la brigada municipal en substitució de
l'actual, atès que el seu estat tant de mecànica com de xassís la feien
poc fiable i els costos de reparació superaven amb escreix el seu valor
demanial. Finalment s'ha considerat com l'oferta més avantatjosa la
presentada per l'empresa Tarraco Center, SA i s'ha adquirit el vehicle
Ford Transit model 260, color blanc i amb matrícula 2712-FVD per la
quantitat de 8.150 €, IVA inclòs. En breu ens en faran el lliurament.
Informar que la professora de música na Emilia Recasens Collada es va
posar de baixa per maternitat aquest passat dilluns i que ahir va donar a
llum. Per substituir la seva baixa es contractarà, temporalment, a na
Roser Carceller Gallarda, que ve recomanada per la mateixa Emília i que
compta amb la confiança- de la coordinadora dels ensenyaments
musicals; na Meritxell Ferrer.
El Sr. alcalde també informa que fa uns dies es va reunir amb la junta
rectora de -la urbanització Mas de Pallarès per tractar de diversos temes
d'interès de la comunitat. En quant a la piscina municipal construïda a la
urbanització, l'ajuntament en farà un manteniment mínim per evitar-ne el
deteriorament, però no la posarà en funcionament. A aquest efecte se'ls
va proposar que se'n fessin càrrec, però no hi estaven interessats. Així
doncs, se'ls va comentar la possibilitat que l'ajuntament en cedeixi l'ús .a
algun o alguns veïns interessats, si n'hi ha. Per altra banda, valorant la
petició de la junta en aquest sentit, i tenint en compte els costos de
manteniment que venen efectuant a través d'un peó contractat per la
pròpia junta, s'estima convenient que l'ajuntament els faci una aportació
anual amb aquesta finalitat de 2500 euros.
Finalment, el Sr. alcalde informa que demà dia 16, a les 12 del migdia
està prevista la visita del Conseller de Justícia per signar el conveni de
col·laboració entre el Departament de· Justícia, la Diputació de
Tarragona·, l'ajuntament de Tarragona i l'ajuntament del Catllar relatiu a
l'execució de les infraestructures viàries dels accessos al centre
penitenciari Mas d'Enric, signatura què ja es va fer entre la Diputació, el
Departament i l'ajuntament de Tarragona el passat dia 16 del corrent,
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.org

12

•

~ Ajuntament del Catllar
acte al qual ja havíem avisat que no hi podria assistir per trobar-me de
viatge fora de Catalunya.
A més del conseller, en la visita hi seran també el Delegat del govern a
Tarragona, Sr. Quim Nin; el diputat provincial, Sr. Pere Panisello; el Sr.
Baptista Capell, director dels Serveis Territorials del Departament de
Justícia. Hi són convidats els regidors.
Intervé la regidora Sra. M. Goretti Gatell per informar que el passat dia 11
del corrent va tenir lloc una nova edició de la prova esportiva Open
Natura, que va congregar vora sis-cents participants, i que no es varen
produir incidències importants llevat de dos trasllats amb ambulància a
centre hospitalari i un traumatisme d'un nen de 14 anys, que es va
trencar un braç. Només ressaltar que els comentaris dels participants a
les xarxes socials són molt positius.
Prossegueix la Sra. Gatell informant que s'ha previst l'obertura de les
piscines municipals de la Torre d'en Guiu per al proper 21 de juny i que
es preveu una lleugera pujada de preus per adequar-los als de les
piscines municipals del nostre entorn, passant l'entrada senzilla dels 2,50
€ als 3,50 € i els abonaments que estaven a 20 i 40 € passaran a valer
25 i 45 € respectivament, mantenint-se·la resta de preus.
En quant als alumnes que es matriculin als campus que organitzi l'AMPA
o el Club de Futbol, es mantindrà el preu d'un euro per nen i dia si aquest
no té l'abonament corresponent; en el cas que ja tingués l'abonament, no
es cobrarà res.
També s'han demanat preus i possibles dates per a l'organització de
cursets de natació tant per a infants com per a adults. Normalment
aquest servei el presta el Consell Esportiu del Tarragonès. Una vegada
disposem de més informació es farà la corresponent difusió i establiment
de tarifes.
Encara en el marc de les activitats de la piscina municipal, també informa
que el proper dia 13 de juliol es farà, com ja és habitual, la jornada Mulla't
per l'esclerosi múltiple, que de forma coordinada i a nivell de Catalunya
gestiona la Fundació Mulla't.
La Sra. Gatell també explica que enguany es farà la segona edició de les
Olimpíades del Camp que s'organitzen conjuntament amb els municipis
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de la Riera de Gaià, la Secuita i els Pallaresos, municipis als que aquest
any s'hi incorporarà la Riera de Gaià. La jornada inaugural està previst
per al dia 1 de juliol i la cloenda el 31 d'agost, enguany als Pallaresos. Al
municipi organitzarem les proves esportives de tennis, cursa d'orientació i
cursa ciclista, i incorporem, com a novetat, el golf.
Finalment, la Sra. Gatell confirma que la Fundació en Xarxa organitzarà
el campus d'estiu per a nenes i nens a les instal·lacions de l'escola
l'Agulla. A aquest efecte i d'acord amb la direcció del centre i el Sr.
alcalde s'elaborarà un document de compromisos en quant a les
obligacions de respecte i cura de les instal·lacions cedides i de restitució
de qualsevol menyscabament que l'hauran de signar els responsables de
l'entitat organitzadora i els de l'AMPA.
Es preveu que les activitats comencin a partir de les 8 del matí i per
aquest motiu caldrà coordinar quin personal de l'ajuntament els donarà
accés a l'escola, doncs els vigilants municipals, en horari d'estiu
comencen la jornada a les 9 del matí.
Finalment, la regidora Sra. Sílvia Juanes exposa els concerts i activitats
que s'han previst en el marc del projecte d'activitats artístiques i culturals
relacionades amb la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714,
per al finançament del qual, com hom recordarà, s'ha concorregut a la
convocatòria d'ajuts que amb aquesta finalitat ha promogut el
Departament de Cultura de la Generalitat.
També informa que, de forma coordinada amb la parròquia de Sant Joan
Baptista s'ha establert que el sopar solidari que cada any organitzen per
recaptar fons per als més necessitats, tindrà lloc el dia 18 de juliol a la
Torre d'en Guiu.
l, essent les set i set minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-nou
de maig de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà
i Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Antonio López i López
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 15 de maig de 2014.

2.

Proposta d'adjudicació del procediment obert amb pluralitat de
criteris del servei de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei de
dades i telefonia mòbil de l'ajuntament.

3.

Proposta de regularització del sistema viari del Camí de la Font amb
l'enderroc del magatzem que hi té la Cooperativa Agrícola.

4.

Proposta de designació del Sr. Àlvar Calvet com a candidat als
Premi Tarragonès de Creació Lucius Anneus Florus 2014.
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5.

Proposta d'estudi per valorar si el municipi presenta candidatura als
premis Avriga Fvscvs 2014.

6.

Torn obert de paraules.

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 15 de maig de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Adjudicació del procediment obert amb pluralitat de criteris del
servei de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei de dades i
telefonia mòbil 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:
Mitjançant acord del Ple de l'ajuntament de 23 de gener de 2014 es
varen aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
condicions tècniques reguladores del procediment per adjudicar el servei
de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei de dades i telefonia mòbil
de l'ajuntament i simultàniament al tràmit d'informació pública i
condicionat al resultat d'aquest període, es va convocar la licitació
mitjançant procediment obert.
Transcorregut el període d'informació pública iniciat amb la publicació de
l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 18 de març de
2014, número 64, i ensems, el de presentació d'ofertes, van concórrer al
procés les societats ENE Tarragona, SA, Telefónica de España, SAU
conjuntament amb Telefonica Móviles España, SAU i TOTAL Telecom,
SL.
Reunida la mesa de contractació en dates 13 i 29 de maig, d'acord amb
allò establert al clàusules administratives particulars i examinats els
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informes tècnics de dates 22 i 29 de maig de 2014 i la proposta de la
Mesa de contractació.
Vistes les competències que en matèria de contractació dels ens locals
estableix la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de la que el 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 manté la vigència.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Adjudicar provisionalment el servei de telecomunicacions de
veu fixa i fax, servei de dades i telefonia mòbil de l'ajuntament a
l'empresa Telefónica de España, SAU conjuntament amb
Telefonica Móviles España, SAU per import de 899 € mensuals
els serveis de veu fixa, fax i dades i per import de 228,28 €
mensuals el servei de telefonia mòbil, ambdós imports amb
l'IVA inclòs.

Segon.

Notificar als interessats aquest acord en legal forma, als
efectes escaients.

Tercer.

Requerir l'adjudicatari perquè presenti la documentació
establerta al Plec de clàusules administratives i en concret el
dipòsit del 5% del preu d'adjudicació en concepte de garantia
definitiva.

Quart.

Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present
acord.

3. Regularització del sistema viari del Camí de la Font amb
l'enderroc del magatzem que hi té la Cooperativa Agrícola.

Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

3

~

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:
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme, el text refós del qual fou publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 9 de febrer de 201 O
defineix com a sistema viari del sòl urbà els terrenys propietat de la
Cooperativa Agrícola situats al camí de la Font, Polígon 25, parcel·la 63
del cadastre sobre els que hi ha edificat un petit magatzem de prop de 35
m2.
Als efectes de regularitzar la vialitat del sector i afavorir les condicions de
mobilitat i accessibilitat relacionades, sobretot, amb el parc municipal de
la Torre d'en Guiu i per complir amb les determinacions del POUM caldrà
que l'ajuntament esdevingui propietari de l'immoble per procedir al seu
enderroc i a la regularització del ferm per donar continuïtat i
homogeneïtat al camí de la Font.
Plantejada aquesta siuació amb els responsables Cooperativa Agrícola i
Caixa Agrària i Secció de Crèdit el Catllar, SCCL, el president de l'entitat,
Sr. Josep Fortuny i Baduell va sotmetre a la consideració de l'Assemblea
General aquesta situació, acordant-se, en data 5 de maig de 2014 cedir a
l'ajuntament aquest immoble a canvi d'una justa contraprestació.
Per tot això, és necessari procedir a la redacció d'un conveni urbanístic
que, d'acord amb les determinacions establertes als articles 25 i 26 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, que reculli aquestes previsions suara esmentades, prèvia
valoració i taxació de l'immoble de referència.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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magatzem, en els termes que figuren a la part expositiva del
present acord.
Segon.

Encarregar a l'arquitecte municipal que, a la major brevetat
possible i amb caràcter d'urgència, emeti valoració econòmica
de l'immoble.

Tercer.

Encarregar al secretari interventor acetal. de l'ajuntament que,
un cop disposi de la valoració econòmica que ha de realitzar
l'arquitecte municipal, redacti una proposta de conveni
urbanístic amb la finalitat esmentada.

Quart.

Facultar l'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord.

4. Designació del Sr. Àlvar Calvet com a candidat als Premi
Tarragonès de Creació Lucius Anneus Florus 2014.
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 Comarcal anualment atorga els premis Tarragonès de creació
LUCIUS ANNEUS FLORUS i de difusió EUTYCHES per a la promoció
d'aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.
L'objectiu és reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des
d'aquelles entitats o per aquelles persones que per la seva dedicació i
capacitat han contribuït a la creació el foment i la difusió d'aspectes
relacionats amb els àmbits esmentats.
La convocatòria també s'obre per als ajuntaments perquè disposin d'un
mitjà per oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que
considerin que en son mereixedors.
Per això, es considera adient proposar la candidatura del professor i pintor
Àlvar Calvet, que té l'estudi-taller instal·lat al nostre municipi, valorant tant
la seva trajectòria docent, exercida des de la direcció de la secció de
pintura de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, com la
seva important i prolífica obra pictòrica i plàstica.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Reconèixer la tasca i els mèrits del Sr. Àlvar Calvet en l'àmbit
de la docència, la pedagogia i especialment de les arts
plàstiques i proposar-lo com a candidat al premi Tarragonès de
creació Lucius Anneus Florus 2014.

Segon.

Sol·licitar als ajuntaments de la comarca que donin suport a
aquesta candidatura als premis Tarragonès 2014.

Tercer.

Comunicar aquest acord al Sr. Àlvar Calvet, a l'Escola d'Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona, al Consell Comarcal del
Tarragonès i als ajuntaments de la comarca.

5. Estudi per valorar si el municipi presenta candidatura als premis
Avriga Fvscvs 2014.

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
comarca.
L'objectiu d'aquests guardons 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 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 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.
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Valorada molt positivament la tasca de diferents entitats i persones del
municipi, com poden ser el Club Catllar Atlètic, FS o el Sr. Antonio
Montes per la difusió i foment de l'esport al municipi i a la societat en
general.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Encomanar a la regidora d'esports de l'ajuntament l'avaluació
dels mèrits de les diferents entitats i persones que poden
esdevenir candidates del municipi als premis AURIGA FVSCVS

2014.
Segon.

Facultar la regidora d'esports tant àmpliament com sigui
necessari per, en virtut de la valoració dels mèrits esmentats,
proposi el candidat del municipi a l'edició d'aquest any dels
premis

Tercer.

Comunicar aquest acord i la designació del candidat/a
escollit/da al Consell Esportiu del Tarragonès i al propi
beneficari/ària.

6. Torn obert de paraules.

El Sr. Antonio López informa que amb motiu de la commemoració del dia
mundial del medi ambient, establert el 5 de juny, l'ajuntament organitzarà,
el dissabte dia 7, un seguit d'activitats ambientals al parc municipal de la
Torre d'en Guiu, per difondre i fomentar la zona humida de la resclosa,
essent l'acte central l'alliberament d'un total de 15 tortugues de riu, set de
les quals seran apadrinades per entitats del municipi i la resta seran
posades en llibertat per infants participants en les activitats. Finalitzarà
l'acte amb un petit refrigeri per als assistents.
Prossegueix el Sr. López informant que la setmana entrant la fundació
ONADA iniciarà els treballs de neteja de la llera del riu inclosos al seu
projecte de recuperació de la vegetació autòctona del riu Gaià.
l, essent les set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., estenc la
present acta.
Vist i Plau
l '~lcalde
Plaça de la\/ifa, í
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

El secretari acetal.

7

~

Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de
juny de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colamina, 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 Colamina
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Antonio López i López
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 29 de maig de 2014.

2.

Proposta de donar compte de l'adjudicació del contracte de
subministrament d'una fotocopiadora per a les oficines municipals
per haver vençut el contracte d'arrendament financer de l'actual.

3.

Proposta d'adjudicació del servei de socorrisme aquàtic de la piscina
municipal de la Torre d'en Guiu per a la temporada d'estiu de 2014.

4.

Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient per a la cessió de l'ús
de les instal·lacions de la piscina municipal de Mas de Pallarès a
favor de l'entitat de gestió que a aquest objectes s'està constituint.
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5.

Proposta d'aprovació del conveni de cessió del magatzem propietat
Cooperativa Agrícola per a la regularització del sistema viari del
Camí de la Font.

6.

Proposta d'autorització de l'inici de les obres incloses al projecte
d'urbanització de Manous 11, sector 18 del planejament municipal,
per a l'execució de la xarxa de distribució i abastament d'aigua
potable, d'acord amb la separata presentada a l'efecte.

7.

Torn obert de paraules.

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 29 de maig de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Donar compte de l'adjudicació del contracte de subministrament
d'una fotocopiadora per a les oficines municipals per haver vençut
el contracte d'arrendament financer de l'actual.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant Decret de l'alcaldia número 2014/281, de 9 de juny, es va
adjudicar el subministrament i manteniment d'una màquina fotocopiadora
per a les dependències municipals a favor de la Compañia de
Reprografia e lnformatica Bonanova, SA (Rank Xerox), de conformitat a
les condicions de l'ajuntament i l'oferta presentada: model WorkCentre
7835, amb una quota mensual de 95,28 € més IVA per una durada de 90
mesos. En tant que fou l'oferta més avantatjosa en el seu conjunt
respecte la resta de propostes presentades, tal i com s'acredita en el
quadre comparatiu següent:
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LICITANT
MARCA l MODEL
PREU MENSUAL
EXCÉS COLOR
EXCÉS 8/N

GRUPO
CMMC
RXEROX
7830
134.99 €
0.07770€
0.00833€

CRISBA

RXEROX
7835
95,28 €
0.0640€
0.0071 €

COPYPRINTERS
DIGITALS, SL
SAMSUNG
CLX-9251 NA
55,17€
0.0600€
0.0060€

COPYPRINTERS
DIGITALS, SL
SAMSUNG
CLX-9252 NA
69,83€
0.0600€
0.0060€

En conseqüència, la Junta de govern acorda donar-se per assabentada
de l'adjudicació del subministrament i manteniment d'una fotocopiadora
per a les oficines municipals.

3. Adjudicació del servei de socorrisme aquàtic de la piscina
municipal de la Torre d'en Guiu per a la temporada d'estiu de 2014.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Atès que properament s'obriran les piscines municipals, cal procedir a la
contractació del servei de socorrisme aquàtic professional, degudament
acreditat i legalitzat, per garantir la seguretat dels banyistes.
L'ajuntament ha sol·licitat oferta a diferents empreses especialitzades per
dur a terme el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal. de la
Torre d'en Guiu durant la temporada d'estiu de 2014, des del 23 de juny
fins a 1'11 de setembre, havent-ne presentat les següents:
EMPRESA
Consell Esportiu del Tarragonès
Blue Safety, SL

PREU HORA
sense DEA
10,90 €
10,95€

PREU HORA
amb DEA
11,62 €
11,67 €

La millor oferta presentada en el seu conjunt és la del Consell Esportiu
del Tarragonès a raó de 11,62 €/hora IVA inclòs, atenent a l'experiència
acreditada pels licitants, tal i com es justifica a l'informe de secretaria que
consta a l'expedient i que es dóna per reproduït.
Vist que els articles 111 i 138 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, estableixen que per formalitzar l'expedient administratiu de
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contractació menor només cal l'aprovació de la despesa i la posterior
incorporació de la factura corresponent. No obstant això es considera
oportú fixar les condicions bàsiques de la relació empresa - ajuntament
en contracte administratiu de prestació de serveis.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Adjudicar el servei de socorrisme aquàtic de la piscina
municipal de la Torre d'en Guiu per la temporada d'estiu de
2014 al Consell Esportiu del Tarragpnès per import de 11,62
€/hora, IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost municipal vigent.

Tercer.

Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de 1O dies formalitzi
el contracte i dipositi la fiança corresponent al 4% del preu
d'adjudicació.

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma.

4. Aprovació de l'inici de l'expedient per a la cessió de l'ús de les
instal·lacions de la piscina municipal de Mas de Pallarès a favor de
l'entitat de gestió que a aquest objectes s'està constituint.

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Un col·lectiu de veïns de la urbanització Mas de Pallarès ha proposat a
l'ajuntament poder fer-se càrrec de la gestió de la piscina municipal de la
urbanització per al gaudi de tots els que hi estiguin interessats, assumint
el cost del seu funcionament i manteniment.
Aquest col·lectiu ha presentat sol·licitud al respecte en la que manifesta
que es troben en tràmit de constitució d'una entitat sense ànim de lucre
que entre els seus objectes socials es contempla la gestió de la piscina,
amb la consegüent observança de les normes sanitàries i de seguretat
vigents, la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil, el lliure
accés dels usuaris interessats, entenent com a tals els veïns de la
localitat, i la conservació i millora de les instal·lacions.
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

4

~

Ajuntament del Catllar

Vist que resta acreditat que l'immoble té naturalesa patrimonial, que no
es troba inclòs en cap pla d'ordenació que el faci necessari per a la
corporació, que les finalitats previstes són d'utilitat pública i el benefici de
la població del municipi i que no podrien assolir-se mantenint l'ajuntament
el domini de l'immoble o constituint-hi un dret real limitat, a favor de
l'entitat interessada.
D'acord amb l'article 219 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya els béns, patrimonials, han de ser administrats d'acord amb
els criteris de màxima rendibilitat conforme als usos civils i mercantils.
Així les coses i tenint en compte que l'activitat de piscina actualment no
pot ser prestada per l'ajuntament, alternativament es pot utilitzar
mitjançant la cessió del seu ús a un tercer, sempre que es garanteixi que
la ·intervenció d'aquest respecta la utilitat pública i els interessos locals.
Per tant, es compleixen els requisits exigits als articles 211 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per acordar la cessió gratuïta, que
es considera d'interès per al municipi. D'altra banda, la privació de la
propietat del bé esmentat no representa cap perjudici, vist que és difícil
obtenir-ne cap rendiment econòmic, a la qual cosa s'afegeix la manca de
previsió de servir-se'n per a cap servei públic municipal en un breu
termini.
Vist que l'article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix
la competència del ple per a l'adopció de l'acord d'aprovació de la cessió
del bé el qual ha de ser adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Iniciar l'expedient per a la cessió de l'ús de les piscines de Mas
de Pallarès, amb caràcter gratuït, a l'entitat sense ànim de lucre
formada per veïns de la pròpia urbanització per destinar-les a la
pràctica esportiva i lúdica, supeditada aquesta cessió al resultat
del període d'informació pública.

Segon.

Que s'emetin els informes procedents per part de la secretaria
intervenció sobre el procediment legal a seguir.
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Tercer.

Facultar l'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present
acord.

5. Aprovació del conveni de cessió del magatzem propietat
Cooperativa Agrícola per a la regularització del sistema viari del
Camí de la Font.
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 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme, el text refós del qual fou publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 9 de febrer de 201 O,
defineix com a sistema viari del sòl urbà els terrenys situats al camí de la
Font, Polígon 25, parcel·la 63 del cadastre, sobre els que hi ha edificat un
petit magatzem de 35 m2, actualment propietat de la Cooperativa
Agrícola.
Als efectes de regularitzar la vialitat del sector i afavorir les condicions de
mobilitat i accessibilitat relacionades, sobretot, amb el parc municipal de
la Torre d'en Guiu i per complir amb les determinacions del POUM caldrà
que l'ajuntament, prèvia adquisició de la propietat d'aquest immoble,
procedeixi al seu enderroc i a la regularització del ferm per donar
continuïtat i homogeneïtat al camí de la Font: Així les coses es va
plantejar la situació a la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària i Secció de
Crèdit el Catllar, SCCL, a través del seu president, el Sr. Josep Fortuny i
Baduell, la qual mitjançant acord adoptat per l'Assemblea General, en
data 5 de maig de 2014, va aprovar cedir a l'ajuntament aquest immoble
a canvi d'una contraprestació, en els· termes de l'informe de valoració de
l'arquitecte municipal.
A aquests efectes i de conformitat amb l'acord d'aquesta Junta de
Govern de 29 de maig es va instruir l'expedient i es va redactar el
conveni urbanístic que, d'acord amb les determinacions establertes als
articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, recollia aquestes previsions,
esdevenint document suficient i adequat per a la transmissió de la
titularitat del bé i accedir al Registre de la propietat.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer. Aprovar el conveni urbanístic regulador de les condicions i
pactes assolits amb la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària i
Secció de Crèdit el Catllar, SCCL, en els termes que figuren a la
part expositiva del present acord, per a l'adquisició del
magatzem que aquesta té al Camí de la Font per al seu
enderroc i posterior regularització de la vialitat de la zona.
Segon.

Facultar l'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord.

Tercer.

Sotmetre el conveni a informació pública pel termini d'un mes,
mitjançant l'anunci que s'inserirà al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El Punt i al tauler d'anuncis de la corporació.

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord a la Cooperativa Agrícola i Caixa
Agrària i Secció de Crèdit el Catllar, SCCL, en legal forma.

6. Autorització de l'inici de les obres incloses al projecte
d'urbanització de Manous li, sector 18 del planejament municipal,
per a l'execució de la xarxa de distribució i abastament d'aigua
potable, d'acord amb la separata presentada 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 acords de la Junta de govern local de 24 d'abril de 2014 es
varen aprovar definitivament tant el projecte d'urbanització com el de
reparcel ·lació econòmica de Ma nous 11, sector 18 del planejament
municipal, condicionant l'executivitat de l'acord a la presentació, per part
de la Junta de Compensació, d'un text refós amb la incorporació de les
determinacions de l'informe de l'arquitecte municipal, de conformitat amb
l'acord d'aprovació inicial
Vist que en data 27 de maig de 2014 l'arquitecte Jaume Mutlló i Pàmies
ha presentat, per encàrrec de la Junta de Compensació, dos exemplars
del projecte d'execució de la primera fase de la xarxa d'abastament
d'aigua potable del sector, que venen a esmenar les deficiències
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detectades per l'arquitecte municipal respecte de la documentació
presentada en data 19 de desembre de 2012 amb aquesta finalitat.
Vist que l'enginyer tècnic industrial de l'ajuntament ha emès informe
favorable a l'atorgament d'autorització per a l'execució de les obres
incloses en el referit projecte, document que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït, amb la inclusió de les previsions següents:
- La recepció d'aquesta fase es farà quan es realitzi el conjunt de les
obres d'urbanització.
- Caldrà garantir la pressió a la xarxa per tots els usuaris.
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal que consta a l'expedient i
es dóna per reproduït.
Vist que l'article 6 del Decret 64/2014, de 15 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que no
estan subjectes a prèvia llicència, entre d'altres, les obres incloses en els
plans o els projectes d'urbanització
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.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el projecte d'execució de la primera fase de la xarxa
d'abastament d'aigua potable de la urbanització Manous 11,
sector 18 del planejament municipal, promogut per la Junta de
Compensació.

Segon.

Autoritzar l'execució del projecte condicionada al compliment de
les condicions generals vigents al planejament i de les
particulars següents:
- La recepció d'aquesta fase es farà quan es realitzi el conjunt
de les obres d'urbanització.
- Caldrà garantir la pressió a la xarxa per tots els usuaris.

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

8

~

Ajuntament del Catllar

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la Junta de Compensació,
promotora del projecte.

7. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que d'acord amb el pacte de govern establert a
l'inici de l'actual legislatura entre els grups municipals de CiU i del PSC,
el proper dia 20 de juny tindrà lloc el relleu de l'alcaldia, motiu pel qual i
per tal de fer el traspàs de la forma més ordenada i planera per
l'ajuntament, s'avençarà el ple ordinari que correspondria al darrer dijous
d'aquest mes de juny al proper dia 19, i el dia següent, doncs, tindrà lloc
el ple extraordinari per a la renúncia a l'alcaldia i elecció del nou alcalde.
Intervé la Sra. Sílvia Juanes i explica el contingut de la reunió del consell
escolar celebrada avui mateix, exposant quin ha estat el calendari
escolar establert per al curs 2014/2015, en que s'han fixat com a festius
de lliure disposició del centre els dies 23 de setembre de 2014 i 16 de
febrer i 29 i 30 d'abril de 2015.
Prossegueix la Sra. Juanes per exposar el calendari del cicle de concerts
de música al castell. El dia 2 d'agost actuarà l'Orquestra Carnera
Musicae, el dia 9 el quartet Hanfris i, finalment, el dia 16 la Jove
Orquestra lnterComarcal.
l, essent les set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., estenc la
present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tres de
juliol de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colom ina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 12 de juny de 2014.

2.

Proposta de donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/304,
de 23 de juny, de nomenament de nous membres de la Junta de
Govern Local i de delegació de competències en la mateixa.

3.

Proposta d'aprovació del pressupost de la festa major.

4.

Proposta d'estudi i aprovació, si s'escau, del nou horari laboral dels
vigilants municipals.
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5

Proposta d'esmena de l'acord d'aprovació la concurrència a la
convocatòria de subvencions del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de
l'Aigua) per a la real·ltzació d'actuacions de conservació i
manteniment de lleres públiques en tram urbà.

6.

Torn obert de paraules.

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 12 de juny de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/304, de 23 de
juny, de nomenament de nous membres de la Junta de Govern
Local i de delegació de competències en la mateixa.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant decret de l'alcaldia húmero 2014/304, de 23 de juny es
resolgué el següent:

"Atès que en data 20 de juny ha cessat en el càrrec d'alcalde el Sr. Josep
M Gavaldà i Colamina per voluntat pròpia i en la mateixa data ha estat
elegit com a nou alcalde el Sr. Antonio López i López.
Vist que mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011,
l'ajuntament va crear la Junta de Govern Local, que a més d'assistir
l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, li correspon exercir
aquelles competències que li delegui el ple i el mateix alcalde.
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Vist que mitjançant Decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol es
nomenaren els membres de la Junta de Govern Local i es delegaren les
competències de l'alcaldia en aquest órgan.
Atès el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim /oca/, pel que fa a les competències atribuïdes a
l'alcaldia susceptibles de ser delegades en la Junta de Govern.
Atès el que disposa l'article 52. 5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, estableix que, en una sola resolució de
l'alcaldia es poden nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar
en aquest órgan les competències que es considerin necessàries.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els tinents
d'alcalde de la Corporació:
- Sr. Josep M Gavaldà i Colamina, primer tinent d'alcalde.
- Carles Guil/én i Montserrat, segon tinent d'alcalde.
Segon.- Confirmar la delegació de competències, en els mateixos
termes, efectuada mitjançant Decret de l'alcaldia 2011/345, de
4 de juliol, a la Junta de Govern Local.
Tercer.- Donar Trasllat d'aquest Decret als interessats en legal forma.
Quart.-

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

Cinquè.- Donar compte d'aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc"
Per altra banda, mitjançant decret de l'alcaldia número 2011/345, de 4 de
juliol, es resolgué, entre d'altres qüestions, delegar en la Junta de Govern
les següents competències:
11

a) Aprovar l'oferta d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
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retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. (21. 1.g
LRBRL)
b) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
del planejament general no expressament atribuïdes al plenari, així com
la dels instruments de gestió urbanística i la dels projectes d'urbanització.
c) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció
de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin
separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal
laboral). (21.1 n LRBRL)
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas,
els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada. (TRLCSP)
e) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent
per la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no -superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d'euros, així com
l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats
en els següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic
l'alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost."
Segons l'article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, dins dels deu dies següents a la designació dels
membres que integren la Junta de Govern Local es celebrarà la sessió
constitutiva de la mateixa.
Paral·lelament, l'article 114 del citat Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, estableix que l'òrgan delegat ha d'acceptar la delegació
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d'atribucions que li hagin fet, aquiescència que s'entendrà realitzada
tàcitament pel transcurs de tres dies des de la notificació de l'acord sense
emetre manifestació escrita en contra.
En conseqüència, per unanimitat s'acorda declarar legalment constituïda la
Junta amb la nova composició i ratificada l'acceptació de les competències
que li han estat delegades.
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 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 59.589 €
(cinquanta-nou mil cinc-cents vuitanta-nou euros) i uns ingressos de 6.582
€ (sis mil cinc-cents vuitanta-dos euros).
Els reunits acorden la seva aprovació.
4. Estudi del nou horari laboral 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:
Els vigilants municipals han presentat proposta de canvi d'horari de la
jornada laboral segons la qual es pretén efectuar el mateix nombre
d'hores al torn de matí que al de tarda segons el detall següent,
comparant-ho amb l'horari actualment vigent:

Matí
Tarda

PROPOSAT
HIVERN
ESTIU
07 - 15 h 07 - 15 h
15 - 23 h 15 - 01 h

VIGENT
HIVERN
ESTIU

08-16:30 h
16:30 - 01 h

09-17:30 h
17:30 - 02 h

Respecte l'horari que es proposa, el torn d'estiu comprèn el període que
va des del dia 15 de juny al 15 de setembre, mentre que en l'horari vigent
aquest període va des del 23 de juny al 15 de setembre.
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La nova jornada preveu incorporar al calendari laboral anual un seguit de
serveis extraordinaris per cobrir les nits de festa major, revetlla de San
Joan i events esportius i o socials que s'organitzin, fins a un màxim de 6,
amb un doble torn de vigilants, permetent que el company que està de
servei no hagi d'allargar la seva jornada. La durada d'aquest servei
especial seria de 8 hores per cada vigilant de servei.
Així doncs, sumant totes les hores a realitzar mitjançant aquesta nova
proposta, compensats els dies de vacances i els d'assumptes propis,
resulten un total de 1.595 hores de jornada.
Vist que la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria
d'Estat d'Administracions Públiques per la que es dicten instruccions
sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració
General de l'Estat i els seus organismes públics, aplicable als funcionaris
i personal de l'administració local en virtut de l'article 94 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix una
jornada anual equivalent a 1.664 hores.
Alhora, cal tenir en compte que la Resolució de 23 de desembre de 2013,
de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques establí el gaudi d'un
dia addicional d'assumptes propis respecte del règim establert mitjançant
la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute
Comercial en el sector públic.
Vist també el marc jurídic que defineixen l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic aprovat mitjançant la Llei 7/2007, de 12 d'abril, el pacte de
condicions laborals de l'ajuntament i el Decrets de l'alcaldia 2009/257, de
20 d'abril i 2009/575, de data 1 de setembre.
D'acord amb l'article 37 .m de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, seran
objecte de negociació, entre d'altres matèries, i en el seu àmbit respectiu
en relació amb les competències de cada administració pública,
l'establiment del calendari laboral, jornada, vacances, permisos, mobilitat
funcional i geogràfica i la planificació estratègica dels recursos humans
en allò referit a les condicions de treball.
L'article 33 de la mateixa norma estableix que la negociació col·lectiva es
durà a terme mitjançant meses de negociació amb els representants
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sindicals que representin la majoria absoluta dels membres dels òrgans
de representació.
Per tot això, es considera que la proposta presentada ha obviat
parcialment el marc legal vigent i a aquests efectes caldrà formular una
proposta alternativa ajustada a dret i que doni resposta a la totalitat dels
interessos de l'ajuntament.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Iniciar l'expedient per a l'estudi de la conveniència i oportunitat
de la modificació de la jornada i horari laboral dels vigilants de
l'ajuntament.

Segon.

Que s'emetin els informes procedents per part de la secretaria
intervenció sobre el procediment legal a seguir.

Tercer.

Encarregar a la regidoria de personal i a la secretaria
intervenció que elaborin una proposa alternativa, ajustada a
dret i amb inclusió dels interessos de l'ajuntament, informadors
de la creació del servei de vigilància, del calendari laboral anual
i la jornada de treball dels vigilants municipals.

Quart.

Informar d'aquest acord al representant del personal funcionari
de l'ajuntament i als vigilants municipals.

5. Esmena de l'acord d'aprovació la concurrència a la convocatòria
de subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de l'Aigua) per a la
realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

7

~

Ajuntament del Catllar

Vista la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i
manteniment de les lleres públiques en tram urbà.
Alhora, examinades les bases generals que consten a l'annex de la
Resolució esmentada, segons les quals es tracta de realitzar projectes
inclosos dins el Programa de manteniment i conservació de les lleres
públiques per a la gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels
elements vegetals que poden acumular-se a l'espai fluvial.
Examinat l'acord de la Junta de govern de data 15 de maig de 2014
segons el qual es va aprovar la concurrència a la convocatòria de
subvencions i la documentació necessària per concorre-hi tot sol·licitant
un ajut en el seu grau màxim, obviant-se el requisit d'acceptació de les
bases de la convocatòria suara esmentades tal i com estableix la base
3.2.b.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Ratificar l'acord de concurrència a la convocatòria de
subvencions regulada per Resolució TES/898/2014, d'11
d'abril, per a la realització d'actuacions de conservació
manteniment de les lleres públiques en tram urbà.

Segon.

Acceptar expressament les bases de la convocatòria regulada
per la citada Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.612, de
29 d'abril de 2014.

Plaça de la Vila, 1

43764 El Catllar
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Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua.

6. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que s'ha produït un nou esvoranc a la Segona
Avinguda de la urbanització Mas de Pallarès com a conseqüència de les
infiltracions de la xarxa de sanejament i pluvials que van buidant el
terreny per sota fins que cedeix el ferm. Aquest nou forat es produeix just
a continuació del que ara fa poc mes d'un any ja va reparar l'ajuntament
a la mateixa zona.
Atesa la urgència en la reparació dels danys per al restabliment de la
normalitat a la zona i evitar riscos, coincidint que l'empresa Patran Costa
Dorada, SL estava treballant en l'adequació de la vialitat del Camí de la
Font se'ls hi ha encarregat la reparació per via d'urgència. Amb més
motiu encara, si tenim en compte que la darrera reparació a la que abans
fèiem referència fou executada per aquesta mateixa empresa.
El Sr. alcalde explica que els funcionaris de l'ajuntament han presentat
un escrit mitjançant el qual sol· liciten el cobrament de la part proporcional
de la paga extraordinària de desembre de 2012 que es merità entre la
promulgació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i la
seva entrada en vigor. La qüestió esta sent estudiada des de la
secretaria per donar-los una resposta ajustada a dret a la major brevetat,
però tot sembla indicar que no podrà prosperar la seva pretensió,
almenys de moment, i fins que no hi hagi pronunciament jurisprudencial
al respecte.
Finalment, el Sr. alcalde informa que s'ha programat una visita nocturna
guiada al castell de la vila per als regidors i a la que també hi serà
convidat el president de REPSOL a Tarragona per al proper dia 18 de
juliol.
l, essent tres quarts de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
Plaça de la Vila, 1
43764 El C ar
Telèfon g'f¡....f,~~",t-f::.--- Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del
dia disset de juliol de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio
López i López, 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.

REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i No 11
SECRETARI ACCI
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA J
1.

Proposta d'aprovació de l borr y de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 3 de j r de 2014.

2.

Proposta d'informació relativa a diverses qüestions competència de
l'alcaldia.

3.

Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient administratiu per a la
contractació de l'obra municipal ordinària de nova pavimentació del
carrer Camí vell de l'estació.
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4.

Proposta de designació de l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Tarragona com a candidata al reconeixement del mèrit de
serveis distingits que atorga el Consell Comarcal.

5.

Torn obert de paraules.

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

sessió.
2. Informació diversa.

Prèvia lectura i exposició
l'alcaldia, la Junta de gov

'

est punt -de 'ordre del dia que efectua
r:t1íni@ , acorda:

~

L'Associació sense ,nim d~ lu
EUROC ~S, inscrit la registre general
d'associacions amt:> el núm~ ~ '
i~ ,, b do icili social al carrer
Mestre Joaquim Rosa 5- · , !ntri'sò t'
splu es de Llobregat, amb
NIF G66017930 en tan gue (tt,Óm to'r tle l ciutadania europea ha
presentat una proposta d'in canvi cultural ~ b l'ajuntament del municipi
italià de Nocciano organitza · i finançaçla en el marc d'un programa
específic de la Unió Europea. El st injeí'al per l'ajuntament estaria xifrat
en 700 euros.
Per valorar efectivament la proposta, a banda d'estudiar la documentació
aportada per l'empresa es contactarà amb altres municipis que hagin
participar d'aquest programa per veure quina valoració en fan i amb totes
les dades damunt la taula poder decidir.
En un altre ordre de qüestions, s'ha contractat, amb diversos mitjans de
comunicació i difusió informativa, espais de publicitat institucional de
l'ajuntament, com ara la plataforma FESTACATALUNYA.cat per a la
difusió de les festes majors i demés actes lúdics i culturals que organitzi
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Com hom recordarà, amb motiu de la construcció del Centre Penitenciari
de Mas Enric i a petició expressa del Departament de Justícia,
l'ajuntament va sol·licitar al Consorci d'Aigües de Tarragona una reserva
d'aigua de 136.875 m3, essent els costos imputables a la Generalitat.
L'any 2012 la Generalitat va sol·licitar reduir aquest volum a 80.000 m3,
doncs els càlculs inicials havien sigut excessius. El CAT, però, va
denegar la sol·licitud de l'ajuntament en aquest sentit, doncs els seus
estatuts preveuen que només es pot minorar una reserva quan algun
altre interessat vol disposar d'.~ uelf qiba~':'iif'
~ ,¡~

t,,_pf

\;,-

El passat m~~ d'~b~il
~~
~,dia que podia _a~endre
1 _' \
aquesta pet1c1ó I aIxI ~ --~ ~ ·
~ · ttament de Just1c1a, els
responsables del qual, a-)-~r oè~~ . . i . ~- . . l). àll en la petició mitjançant
escrit de data 30 dejun · ; xtd~ncs, ª.._P.ª ,_· -el proper mes d'agost la
reserva de l'ajuntament que ara en
4.960 m3, amb una reducció,
doncs, de 56.875 m3, amb la qu
ç,sa el volum del cabal de reserva
destinat al Centre penitenciari q éJarà at en 80.000 m3 anuals.

:Jti

t \;~-i?Í('..__~

Cal entendre que no correspon a l'ajuntament assumir aquests treballs
per quant afecten a l'edifici tal i com fou executat i posteriorment
recepcionat pel Departament. En aquest sentit l'arquitecte municipal ha
emès un informe al respecte en el que es justifica que el que es pretén
de l'ajuntament no són treballs de manteniment ordinari i que la solució
proposada no és ni la més adequada ni la més econòmica, doncs resulta
mes senzill inutilitzar el banc reomplint el respatller de formigó fins a
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alçada del mur o instal·lant una jardinera inutilitzant el banc com a
plataforma per accedir a la part superior del mur, que posar la barana
que proposen.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.

La memòria valorada de l' bra redactada l seu dia per !'aleshores
enginyera municipal Pilar Bel · assumida er l'arquitecte municipal, amb
la corresponent actualització de
qu ia de l'IVA, importa la quantitat
de 38.750,24 €. El preu del co . cte ascendeix a la quantitat de
32.024,99 € mes 6.725,25 € d'IVA i en aquest document es justifiquen les
necessitats que es pretenen cobrir amb aquest contracte, la idoneïtat de
l'objecte i contingut, de conformitat amb el que estableix l'article 22 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic
Així doncs, es pot procedir a la seva licitació, per a la qual, donades les
característiques de la contractació, s'estima que el procediment adequat
és el del contracte menor.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l'actualització de preus en quant a l'IVA de la memòria
valorada de les obres de "nova pavimentació del carrer Camí
vell de l'estació" redactada per l'arquitecte municipal.

Segon.

Tercer.

Tarragona com a
distingits que ator

l mèrit de serveis

El Consell Comarcal ha apro t les ases per a la concessió de
distincions de mèrit de serveis dis q_g· s i ha procedit a convocar-les per
primera vegada.
L'objectiu d'aquestes distincions és dotar als ajuntaments d'un mitjà per
oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que
en son mereixedors en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida
que hagin contribuït a augmentar el prestigi d'un municipi del Tarragonès
o de la comarca en el seu conjunt.
En aquest àmbit cal assenyalar la tasca realitzada per l'entitat Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona que fa ja més de 20 anys i
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110.000 hores de servei efectiu desenvolupa la seva tasca assistencial
tant al municipi de Tarragona com a la resta de municipis de la
contornada que li ho sol·liciten, essent referent en quant a garantir la
seguretat i salut d'actes i esdeveniments públics que congreguen
nombrosa presència de públic i a l'assessorament en matèria de
protecció civil, extinció d'incendis i primers auxilis.

Per això, es considera adient proposar a candidatura.
En conseqüència, la Junta de goy.Efrn ac r:da:
Primer.

Segon.

Tercer.

Comunicar aquest

Voluntaris de
Comarcal del

5. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que s'han autoritzat un seguit de concerts i actes
lúdics organitzats pels concessionaris del bar restaurant de la Torre d'en
Guiu per promocionar el negoci tenint en compte que no interfereixin amb
els actes organitzats per l'ajuntament i condicionats tant a garantir el
descans dels veïns com el respecte a les instal·lacions i el manteniment
de l'ordre i seguretat al recinte.
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Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que els propers dies 26 i 27 de
juliol es celebrarà una nova edició de la fira d'artesans, que, per aquest
any compta amb un major número de paradistes que s'ubicaran pel
centre de la vila i la placeta de Pau Sulé Mensa, ubicant tots els bars a
l'aparcament de la cooperativa. Resta esmentar que arran del conveni
subscrit al seu dia amb TAC-12, s'ha de gravar una entrevista que servirà
per difondre la fira per aquest canal de televisió i pels de la resta de la
Xarxa de televisions locals, com canal Reus televisió.

A aquests efectes es convé que el fr:t at estigui compost per l'alcalde, el
regidor de festes i com a pers es en eses en art, dues artistes, que
podrien ser les Sres. Maria B et i Cristi
Plaza. També es convé que
els premis a atorgar tingui ~
ese ¡
·ent ¡
~
nties: primer premi, 300 €;
segon premi, 200 € i terc . pr ~Ítffl
E"~ tarà al jurat per declarar
desert el concurs o qu lsevol ~is"t . L , ts~

~! t
3'i\

Intervé el Sr. Jose , M
~"~I icar q recentment s'han
realitzat els treballs de a,
d à
ert
centre cultural una
zona de la qual s'havia d teriori
e e . rrels e les herbes que havien
crescut entre la capa sfàltic i el paviment,
'entorn dels aparells d'aire
condicionat, ocasionant infiltra "ó d'aigua er la xemeneia de ventilació
que arribava als serveis del cons tori
dic.
Arran d'aquesta intervenció, s'ha pogut comprovar que la làmina superior
de protecció de l'aïllament acústic instal·lat a la part superior de la
coberta de l'auditori es troba força deteriorada com a conseqüència de
l'acció atmosfèrica. Consegüentment cal instal·lar una nova làmina de
protecció d'aquest aïllament per evitar que s'acabi deteriorant i alhora per
garantir la seva funció. Amb aquesta finalitat, s'ha demanat pressupost
d'execució dels treballs a l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL,
resultant de 2. 750 €, més IVA.
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Prossegueix el Sr. Gavaldà dient que, d'acord amb el que es va acordar
al seu moment, properament s'instal·laran les teieres a la façana principal
del castell que han estat executades pel ferrer i forjador Cal Biel, artesà
de l'Espluga de Francolí. Amb aquestes teieres, com ja vam dir al seu
moment, es donarà un major realç a l'entrada del castell, alhora que hi
haurà llum suficient en aquest punt, sobretot de cara a la celebració
d'actes i/o visites nocturnes a l'edifici, fins ara del tot insuficient.

El secretari acetal.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta
de juliol de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Montserrat lnglès i Novell
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Sílvia Juanes i Ribas
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 17 de juliol de 2014.

2.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament d'Empresa i Ocupació per a la
realització d'actuacions de foment de l'ocupació en el marc del
programa treball i formació per a l'any 2014.

Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat
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3.

Proposta d'aprovació de l'estudi bàsic de seguretat i salut de l'obra
municipal ordinària de condicionament de l'antiga ermita de Sant
Ramon.

4.

Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient administratiu per a la
contractació de l'obra municipal ordinària de condicionament de
l'antiga ermita de Sant Ramon-.

5.

Proposta d'inclusió de nous beneficis al fons social dels treballadors
municipals respecte els serveis d'ensenyament i cursos que
organitza l'ajuntament.

6.

Proposta d'assignació dels fons obtinguts de l'organització de la fira
d'artesans a favor d'entitats sense ànim de lucre del municipi.

7.

Torn obert de paraules.

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 17 de juliol de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 17 de juliol de 2014, 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
del Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització
d'actuacions de foment de l'ocupació en el marc del programa
treball i formació per a l'any 2014.
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/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven
les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i
Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat
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convocatòria per a l'any 2014 (DOGC número 6668, de 21 de juliol de
2014).
El procediment per a l'atorgament de l'ajut passa, per aquells municipis
amb una ràtio inferior a la mínima calculada per la Generalitat, com en el
nostre cas, per concentrar les sol·licituds i tràmits mitjançant el Consell
Comarcal.
Vista la memòria justificativa de les accions a incloure en la convocatòria
dels ajuts, en la que es preveu la contractació d'una persona durant un
període de sis mesos, que haurà de ser major de 30 anys, estar en
situació d'atur i que hagi exhaurit les prestacions o els subsidis, per a la
realització de treballs de neteja i manteniment general al municipi, amb
especial dedicació a la neteja de la llera del riu i altres tasques de caire
mediambiental.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que l'article 47.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix la competència del ple per a l'adopció
de l'acord amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.
En conseqüència, el ple de l'ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la presentació de la sol·licitud i l'execució d'un
projecte per part del Consell Comarcal del Tarragonès en el
marc de l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, pel qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al
Programa Treball i Formació de persqnes aturades,
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació (DOGC número 6668,
de 21 de juliol de 2014).

Segon.

Sol·licitar l'assignació d'una persona d'acord amb els
contractes assignats al municipi en l'annex 6 de l'esmentada
Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Plaça de la Vila, 1
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Tercer.

Assumir el compromís, si s'escau, d'aportar els imports
corresponents a les despeses derivades de l'execució de~
projecte no finançades pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Quart.

Facultar el Consell Comarcal del Tarragonès tant àmpliament
com sigui necessari per la formalització d'aquells documents
que siguin escaients en execució o desenvolupament del
present acord.

Cinquè.

3.

Vist el que estableixen els artic , 3 i següents del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l'estudi bàsic de seguretat i salut de l'obra municipal
ordinària de "condicionament de l'antiga ermita de Sant
Ramon".
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Segon.

Donar trasllat d'aquest acord als Serveis territorials del
Departament de Treball de la Generalitat als efectes
consegüents i a l'empresa que resulti adjudicatària del
procediment de contractació.

4. Aprovació de l'inici de l'expedient administratiu per a la
contractació de l'obra municipal ordinària de condicionament de
l'antiga ermita de Sant Ramon.

Així doncs, es pot procedir a la seva licitació, per a la qual, donades les
característiques de la contractació, s'estima que el procediment adequat
és el del contracte menor.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l'actualització de la memòria valorada de les obres de
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon redactada
per l'arquitecte municipal.
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Segon.

Iniciar l'expedient administratiu per a la contractació de l'obra
municipal ordinària pel procediment de contracte menor,
sol·licitant pressupost a un mínim de tres empreses amb
capacitat d'obrar i que disposin de l'habilitació professional
necessària per realitzar la prestació.

5. Inclusió de nous beneficis a fons social dels treballadors
municipals respecte els
d'ensenyament i cursos que
organitza l'ajuntament.

Mitjançant escrit de ll- .de jui i l* 2014 el J; r. Franc c Iborra i Martínez,
vigilant municipal, a uant e ~tl-é)li$8~ ~egat d personal funcionari
de l'ajuntament va sol· i it~f- ' st ~fim · e ben cis econòmics tant per
al personal funcionari co
er :rab . al unic'ti i per a les respectives
unitats familiars, consisten en l'exempció de l'import de matrícula o
inscripció a cursos i serveis q e gestion ajuntament, com ara música,
anglès o la llar d'infant i un dà) omP. del 25 al 50 % en les quotes
mensuals o periòdiques d'aquests
l

Examinats tant l'acord de condicions de treball dels funcionaris i personal
laboral de l'ajuntament com les bases del barem del fons social,
ambdues normes ja preveuen una sèrie d'ajuts i beneficis per al personal
de l'ajuntament.
Malgrat els arguments exposats i en atenció al fet que el personal de
l'ajuntament, com el de la resta de les administracions públiques no va
percebre la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de
2012 i que des d'aleshores ençà han vist congelades les seves
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retribucions sense possibilitat de millora salarial, es considera convenient
atendre parcialment la sol·licitud presentada.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Iniciar l'expedient per a la modificació de les ordenances fiscals
escaients per a la inclusió d'una bonificació corresponent a la
quota o quantia establerta en concepte de matrícula o
inscripció als cursos o serveis en que es matriculi el personal
funcionari o labo
de ~1 'ajunt~ent i mentre mantinguin
1
aquesta cond{~ó e
'_ Ml'ex9.QCió.
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Segon.

Suspendre 1
·~
.
·, · · - •
· eords, pactes I convenis
vigents que co ~
.tfp ,
tr:!i" ·1 ~t n aquest acord fins que
es resolgui l'ex
ent de modifica - 'ordenances fiscals.

Tercer.

Notificar aquest acord e legal forma al representant dels
treballadors de l'ajunta ent, . r al cas del personal funcionari, i
a la resta del person .· laboral, a fectes merament informatius,
mitjançant la inser ó cfon nu Pa auler d'edictes municipal.
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6.

de la fira

Amb la celebració de la darr
edició d . la fira d'artesans de la vila i
d'acord amb les condicions con ·ngud
amb l'entitat organitzadora, la
fàbrica dels mercats, part dels din
recaptats per la reserva de plaça
dels paradistes quedava a disposició de l'ajuntament per atorgar a favor
de l'entitat o entitats que desenvolupin tasques socials al i per al municipi.
Examinat el pressupost d'ingressos i despeses presentat per
l'organitzador de la fira, resulta un saldo de 800 € per assignar a favor de
les entitats sense ànim de lucre del municipi.
Valorada positivament la tasca que realitzen les diferents entitats de la
vila i molt especialment la que desenvolupa Càritas Diocesana en
l'assegurament de necessitats bàsiques de diverses famílies del municipi
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a les que procuren aliments, recursos per fer front al pagament de
lloguers de l'habitatge i subministraments de serveis bàsics, arribant, fins
hi tot, a tutelar o supervisar el seguiment de tractaments mèdics, la Junta
de govern acorda concedir a aquesta entitat la quantitat de 800 € per
contribuir al finançament de la tasca social que desenvolupen al poble i
per als veïns de la població.
7. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde comunica, en lació a te infiltracions d'aigua del riu al
col·lector d'aigües residuals de a Cap era, que s'estan executant els
treballs d'eliminació dels pous
egistre per on s'infiltrava l'aigua
substituint-los per canonada. Sembla que és la solució més adequada i
econòmicament viable
per solucionar definitivament aquesta
problemàtica.
El Sr. alcalde també informa que l'empresa URPROVEN serà
l'encarregada de realitzar les tasques de regularització cadastral que ha
endegat per la Direcció General del Cadastre. Durant la propera setmana
s'iniciaran els treballs de camp i sol·liciten dades a l'ajuntament relatives
a les llicències d'obres i d'activitats concedides durant els darrers 1O
anys.
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Informar també que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en
sessió de data 9 de juliol de 2014 ha emès informe favorable respecte de
la proposta de modificació puntual del POUM promoguda per les
societats Gardimar, SL i Mas Maneguet, SA a l'àmbit del sector 24 (Parc
de Llevant) i del camp de golf. Per tant, correspon als promotors aportar
la documentació necessària per iniciar la tramitació, si ho consideren
escaient.

Intervé el Sr. Josep M Gavald dient ue el diari digital la República
Checa ha publicat una notícia r
1da a una roda de premsa que
l'alcalde va convocar al castell en la que s'informa que el propi alcalde
inaugurava els audiovisuals. Cal dir que ambdós nous audiovisuals en 3D
instal·lats, l'un es va posar en servei l'estiu de 2013 i el segon abans de
la setmana santa de 2014, per tant és ridícul inaugurar una cosa que ja
està en servei fa temps. Per altra banda, diu el Sr. Gavaldà, semblaria
lògic que en un acte d'aquestes característiques hi fossin convocats si no
tot els regidors, al menys els de l'àrea o àrees relacionades amb el tema,
més encara tenint en compte que actualment el regidor de turisme és
alhora el president del Consorci Turístic del Baix Gaià. Acaba dient que
això és un acte de promoció personal a compte d'actuacions fetes i
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posades en funcionament amb anterioritat a que fos alcalde, manifestant
el seu estupor per aquesta actitud.
El Sr. alcalde respon que s'ha fet amb fins publicitaris per al municipi i
sense cost econòmic.
El Sr. Gavaldà torna a dir que no entén com es pot fer un acte
d'inauguració quan els audiovisuals estan funcionant des de molt abans,
tot insistint en la seva queixa.

cidir a qui atorgar els diners, no

l, essent tres quarts de set i ·nt-i-cinc mi s de la tarda, i no havent-hi
més assumptes a tractar, el Sr. caldea· eca la sessió, de la qual, jo, el
secretari acetal., estenc la present · et .
El secretari acetal.

Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 14 D'AGOST DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia catorze
d'agost de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Montserrat lnglès i Novell
Sílvia Juanes i Ribas
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014.

2.

Proposta d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
econòmica dels Cocons, sector 28 del planejament municipal.

3.

Proposta d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització dels
Cocons, sector 28 del planejament municipal.

4.

Proposta d'admissió a tràmit del projecte pel desenvolupament
d'una activitat educativa de parla anglesa a la parcel·la 59 del
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polígon 13, partida Manous del cadastre de rústega, promoguda per
la Sra. Anne France Andree Renne Leonard.
5.

Torn obert de paraules.

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 30 de juliol de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2014, 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 de Reparcel·lació econòmica
dels Cocons, sector 28 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:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 18 de juliol de 20-13 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica dels Cocons,
sector 28 del planejament municipal (POUM}.
El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 181, de 5 d'agost de 2013, al diari
El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament.
Mitjançant escrits de 27 d'agost de 2013 es va donar audiència a totes
les persones, físiques o jurídiques, interessades.
Havent~se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 16 de novembre de 2013 es
va publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Oficial de la Província
número 264, en compliment del tràmit referit.
Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació
individualitzada a les persones interessades suara relacionats, s'han
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presentat les al·legacions i reclamacions que seguidament es relacionen
succintament:
- Escrit presentat en data 14 d'octubre de 2013, amb RE 2954, pel Sr.
Dennis Edwin Jones en el que sol·licita que es revisi l'alineació del carrer
per quant l'ampliació de l'actual traçat es fa exclusivament sobre la seva
propietat en comptes d'afectar l'altre costat de la via perjudicant el
sistema de condicionament d'aire de l'immoble i l'actual sistema
d'emmagatzematge d'aigües residuals, quan l'altre costat del carrer és
camp obert i només caldria eliminar un mur de pedra seca.
- Escrit presentat en data 15 d'octubre de 2013, amb RE 2968, per la Sra.
M Luisa López de Arce Martínez, en el que sol·licita que es replantegi la
situació de les zones de TA (serveis tècnics i ambientals) totes dues
situades al costat de la seva propietat i que no estiguin integrades amb
les zones d'equipaments.
- Escrit presentat en data 16 d'octubre de 2013, amb RE 2984, pel Sr.
Sebastià Miquel Solé, en el que sol·licita que s'esmeni la referència
cadastral de la finca aportada identificada amb el número 36, de la seva
propietat i, alhora fa constar que l'habitatge que apareix duplicat en
aquesta finca i a la veïna, realment es troba construït a cavall entre
ambdues.
- Escrit presentat en data 16 d'octubre de 2013, amb RE 2985, pel Sr.
Francesc Sancho Gonzalez en representació de la Sra. M Isabel Carrera
Pomar, en el que sol·licita que s'esmeni la referència cadastral de la finca
aportada identificada amb el número 37, de la seva propietat i, alhora
informa i documenta que s'han recollit unes càrregues registrals sobre
l'immoble que ja han estat aixecades.
- Escrit presentat en data 16 d'octubre de 2013, amb RE 2998, pel Sr.
Pedra Juan Salas Mañé, en el que sol·licita que la superfície de terreny
de la seva propietat a cedir per destinar-la a vialitat seria més adequat
agafar-la de la zona verda situada a l'altre costat de carrer.
- Escrit presentat en data 23 d'octubre de 2013, amb RE 3063, per la Sra.
M Rosa Gil Cabré, mitjançant el que denuncia que el projecte vulnera el
principi de justa distribució de beneficis i càrregues. El compte de
liquidació no inclou els costos d'expropiació dels terrenys dels propietaris
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

3

~

Ajuntament del Catllar

no adherits. Acompanya informe de valoració de la seva propietat
redactat per l'arquitecte Lluís Ulloa Hemandez per tal que s incorpori
aquesta dada al compte de liquidació i sol·licita expressament que no
s'aprovi definitivament el projecte.
1

- Escrit presentat en data 23 d'octubre de 2013, amb RE 3065, per la Sra.
M Carmen Sierra Viu en representació de la seva mare, na Maria Viu
Marco, en el que sol·licita que es revisi l'alineació del carrer per quant
l'ampliació prevista del vial confrontant amb la seva finca farà que quedi
molt poca distància entre aquest i l'habitatge existent, afectant a parts
estructurals i dificultant-ne l'accessibilitat.
- Escrit presentat en data 1O de desembre de 2013, amb RE 3519, per la
Sra. Rosaria Lara Díaz qui diu actuar en representació de Antonio
Gómez Gómez, Pascual Lladó Lladó, José Castillo Pérez i Pilar lglesias
Domínguez, en tant que propietaris del pou d'aigua ubicat a la finca 121
del carrer Violant d'Hongria, en el qual manifesten que el pou no apareix
al projecte com a finca aportada i que el volen legalitzar i mantenir.
- Escrit presentat en data 13 de desembre de 2013, amb RE 3550, per
les Sres. Rosaria i Margarita Soler Tortajada, mitjançant el que
interposen recurs d'alçada contra l'acord d'aprovació provisional del
projecte de reparcel·lació, sol·liciten còpia de totes les actes de la junta
de compensació des de l'any 2007 fins a l'actualitat i les de la Junta de
Govern, incloent convocatòria i ordre del dia. Afirmen que el projecte de
reparcel ·lació no s'ha sotmès a la consideració dels veïns de forma
escaient i suficient. Al·leguen manca de renovació dels càrrecs del
consell rector. També al·leguen que el projecte resulta poc adequat a la
realitat socioeconòmica actual per quan es va redactar l'any 2006 i que el
compte de liquidació provisional, pel que afecta a les seves propietats,
reflecteix unes quantitats injustificades i abusives per quan es basa en
hipòtesis, docs no es disposa d'un projecte d'obres, ni tant sols a nivell
d'avantprojecte. Afegeixen que no estem davant un sòl urbà consolidat
per quant li manquen els serveis urbanístics bàsics, al·leguen la caducitat
de la tramitació de l expedient, renuncien a ser membres de la Junta de
Compensació, demanen ser expropiades i sol·liciten la suspensió de
l'expedient fins que es resolgui el recurs plantejat.
1

- Escrit presentat en data 18 de desembre de 2013, amb RE 3653, pel Sr.
Santiago Tudela Torrente, en el que sol·licita que se l'indemnitzi per la
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totalitat de la finca aportada per quant la finca resultant està per sota de
la parcel·la mínima.
Mitjançant escrits de 18 i 24 de desembre de 2013 es va donar trasllat de
totes aquestes al·legacions als responsables de la Junta de
Compensació per tal que els tècnics redactors del projecte emetessin
informe al respecte.
Vist l'informe presentat en data 18 de febrer de 2014 (RE 402) per
l'advocada i secretària de la Junta de Compensació dels Cocons, que
consta a l'expedient i es dóna per reproduït, en el qual es responen
cadascuna de les qüestions plantejades en els escrits d'al·legacions i o
recursos, proposant la seva estimació o desestimació d'acord amb el
següent resum:
-A !'estar presentada fora de termini es pot optar per no admetre a tràmit
o per desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Dennis Edwin Jones
perquè les alineacions dels carrers venen establertes pel POUM i el
projecte de reparcel·lació no pot modificar-les.
- Desestimar l'al·legació presentada per la Sra. M Luisa López de Arce
Martínez perquè la determinació dels sistemes urbanístics i els terrenys
de cessió obligatòria venen establertes pel POUM i el projecte de
reparcel·lació no pot modificar-los.
- Estimar l'al·legació presentada pel Sr. Sebastià Miquel Solé per a la
correcció de les dades cadastral i de contemplar l'habitatge en una sola
finca resultant.
- Estimar l'al·legació presentada pel Sr. Francesc Sancho Gonzalez en
representació de la Sra. M Isabel Carrera Pomar, per a l'esmena de
l'error en la referència cadastral del seu immoble i modificació de la
definició dels límits de la finca.
- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Pedra Juan Salas Mañé, per
quant el projecte de reparcel·lació no pot modificat les alineacions
determinades pel POUM i que la indemnització dels elements afectats
per les cessions ja es consigna al projecte.
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- Desestimar l'al·legació presentada per la Sra. M Rosa Gil Cabré en
base a l'informe del taxador Sr. Josep M Guasch i Bové.
- Desestimar l'al·legació presentada per la Sra. M Carmen Sierra Viu en
representació de la seva mare, na Maria Viu Marco, per quant el POUM
és el document que estableix les alineacions i que els tècnics redactors
consideren que no hi ha cap afecció estructural de l'edificació existent a
la parcel· la.
- A l'estar presentada fora de termini es pot optar per no admetre a tràmit
o per desestimar l'al·legació presentada per la Sra. Rosaria Lara Díaz qui
diu actuar en representació de Antonio Gómez Gómez, Pascual Lladó
Lladó, José Castillo Pérez i Pilar lglesias Domínguez, en tant que
propietaris del pou d'aigua ubicat a la finca 121 del carrer Violant
d'Hongria, perquè no resta públicament acreditada la propietat del pou i
per tant no es pot considerar dins el projecte de reparcel·lació.
- Desestimar les al· legacions presentades per les Sres. Rosaria i
Margarita Soler Tortajada, malgrat qualifiquin l'escrit de recurs d'alçada,
perquè les convocatòries i actes de les Assemblees de la Junta de
compensació des de l'any 2007 no formen part del tràmit del que
coneixem; perquè va ser la Junta de Compensació la que va fer
l'encàrrec als tècnics redactors del projecte de reparcel·lació i en
assemblea de data 7 de juliol de 2012 en va donar conformitat al
redactat. Perquè els càrrecs del Consell Rector es sotmeten
periòdicament a elecció de l'Assemblea en la periodicitat establerta pels
Estatuts i Bases d'actuació; perquè el projecte de reparcel·lació s'ajusta
estrictament a les determinacions urbanístiques del POUM; perquè per a
la confecció del compte de liquidació provisional, que tal com el seu nom
indica és provisional, s'han tingut en compte les despeses d'urbanització
consignades al projecte d'urbanització aprovat inicialment per
l'ajuntament; perquè és el POUM el que determina la qualificació
urbanística del sòl; no procedeix l'al·legació de caducitat de l'expedient
com tampoc procedeix la renúncia a la condició de membre de la Junta
de Compensació perquè es van adherir al seu dia i per aquest motiu
venen obligades al compliment de les obligacions urbanístiques inherents
al procés.
- A !'estar presentada fora de termini es pot optar per no admetre a tràmit
o per desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Santiago Tudela Torrente
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perquè la finca en qüestió es considera edificable malgrat tenir una
superfície inferior a la mínima, tal i com permet la Disposició Transitòria
segona del POUM.
Vist que tant els informes de l'arquitecte municipal de data 1 d'agost de
2014, com el del secretari interventor acetal, de data 4 d'agost de 2014,
consideren raonats i ajustats a dret els arguments de resposta proposats
per la Junta de Compensació.
L'article 119 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, entre d'altres, els projectes de
reparcel ·lació.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Estimar les al·legacions presentades pels Srs. Sebastià Miquel
Solé i Francesc Sancho Gonzalez d'acord amb allò recollit a la
part expositiva del present acord i als informes tant de
l'arquitecte municipal com del secretari interventor acetal.

Segon.

Desestimar les al·legacions presentades pels Srs. Dennis
Edwin Jones, M Luisa López de Arce Martínez, Pedra Juan
Salas Mañé, M Rosa Gil Cabré, M Carmen Sierra Viu, en
representació de la seva mare, na Maria Viu Marco, Sra.
Rosaria Lara Díaz en representació de Antonio Gómez Gómez,
Pascual Lladó Lladó, José Castillo Pérez i Pilar lglesias
Domínguez, Rosaria Soler Tortajada i Margarita Soler
Tortajada i Santiago Tudela Torrente, d'acord amb allò recollit a
la part expositiva del present acord i als informes tant de
l'arquitecte municipal com del secretari interventor acetal.

Tercer. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica
dels Cocons, sector 28 del planejament municipal (POUM).
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Quart.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i personalment a les demés persones que puguin
tenir un interès legítim i directe, així com a la Comissió
Territorial d'Urbanisme.

Cinquè. Emetre i lliurar la documentació necessària per a la inscripció
del projecte de reparcel·lació econòmica al Registre de la
Propietat.

3. Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització dels Cocons,
sector 28 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:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2013 es va
aprovar inicialment el projecte d'urbanització dels Cocons, sector 28 del
planejament municipal (POUM).
El projecte d'urbanització fou sotmès a informació pública mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 181, de 5 d'agost
de 2013, al diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament.
Paral·lelament a aquest tràmit 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.
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 12 de novembre de 2013 es
va publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província
número 260, en compliment del tràmit referit.
Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació
individualitzada a les persones interessades suara relacionats, s'ha
presentat una única al·legació a nom de Juan P Garcia Mérida, també
assumida pels Srs. Mercedes Manrique Martin, Juan Pedra Garcia
Mérida i lsidoro Ema, relativa a la solució adoptada per a l'evacuació de
les aigües residuals i pluvials de les parcel·les 144 a 149 del carrer
Guerau de Queralt, proposant evacuar pel carrer Torras i Bages.
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

8

~

Ajuntament del Catllar

Traslladada aquesta al· legació als responsables de la Junta de
Compensació, en data 30 de juny de 2014 l'equip tècnic i jurídic redactor
del projecte, Srs. Jordi Trilla i Montserrat Leóz, emeten informe en el que
proposa desestimar l'al·legació i defensa com a tècnicament i legalment
ajustada la previsió contemplada al projecte d'urbanització, llevat que es
pugui optar per l'alternativa que els al·legants proposen de fer circular la
canalització per terrenys externs a l'àmbit, opció que requereix del
consentiment de la propietària dels terrenys exteriors i posterior
constitució de servitud o, com també apunta l'arquitecte, establir el pas
de la canonada d'evacuació per l'interior de les parcel·les dels al·legants i
per la zona verda número 5, essent necessari, també, constituir una
servitud de pas. La Junta ofereix la seva col·laboració per a l'assoliment
d'alguna d'aquestes alternatives.
Vist que l'arquitecte municipal, va donar conformitat al plantejament de la
Junta de Compensació davant l'al·legació referida.
Paral·lelament, en data 28 d'agost de 2013 es va rebre informe d'Endesa
Distribució Elèctrica en el que es recollien consideracions tècniques
respecte de la xarxa de distribució pròpia.
Posteriorment, en data 9 de setembre de 2013, LOCALRET va
comunicar la impossibilitat de redactar el projecte de telecomunicacions
per manca de participació de Telefónica, sense que aquesta situació
suposi cap contravenció de la normativa vigent.
En data 17 de setembre de 2013 es va rebre informe favorable del Servei
d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona i, posteriorment,
en data 27 de setembre, es va rebre l'informe de mobilitat emès pel
Departament de Territori i Sostenibilitat. El 21 de novembre de 2013 es
va rebre l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, del que se'n donà
trasllat a la Junta de Compensació per a l'esmena de les previsions tant
de l'abastament com de la inundabilitat del sector, que foren informades
negativament.
En data 1O de març de 2014 l'ajuntament emet certificació acreditativa de
la disponibilitat de reserva d'aigua procedent del Consorci d'Aigües de
Tarragona suficient per respondre de les necessitats del sector,
quantificades en 34.404,90 m3 anuals, de la qual se'n dona trasllat a la
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Junta de Compensació per donar compliment a un dels requeriments de
l'ACA.
Una vegada aportada pels promotors la documentació relativa a
l'abastament i a la inundabilitat del sector esmenada, en data 6 de juny
de 2014 es sotmet a la consideració de l'Agència Catalana de l'Aigua,
que en data 25 de juny emet informe favorable.
Vist els informes tant de l'arquitecte municipal com del secretari
interventor acetal, ambdós de data 18 de juliol de 2014, favorables a
l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització.
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
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304 1 de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Desestimar les al·legacions presentades pels Srs. Juan P
Garcia Mérida, i també assumides pels Srs. Mercedes
Manrique Martin, Juan Pedra Garcia Mérida i lsidoro Ema,
d'acord amb allò recollit a la part expositiva del present acord i
als informes tant de l'arquitecte municipal com del secretari
interventor acetal.

Segon. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització dels Cocons,
sector 28 del planejament municipal, promogut per la Junta de
Compensació.
Tercer.
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4. Admissió a tràmit del projecte pel desenvolupament d'una
activitat educativa de parla anglesa a la parcel·la 59 del polígon 13,
partida Manous del cadastre de rústega, promoguda per la Sra.
Anne France Andree Renne Leonard.
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 26 d'agost de 2013 la Sra. Anne France Renee Leonard va
realitzar consulta urbanística per a la implantació d'una activitat educativa
ambiental en llengua anglesa en un entom rural, ubicada al polígon 13,
parcel·la 59 del cadastre de rústega, aportant documentació tècnica
redactada per l'enginyer agrònom Sr. Ricard Nadal. Com a característica
principal cal esmentar que l'activitat es desenvolupa en una construcció
preexistent, sense construcció addicional de cap element nou.
En data 13 de setembre de 2013 l'arquitecte municipal emet informe de
compatibilitat urbanística de l'activitat pretesa a la ubicació proposada, el
qual se li trasllada a la interessada en data 19 de setembre de 2013.
En data 25 d'octubre de 2013, la promotora de l'activitat realitza nova
consulta per escrit a l'ajuntament plantejant la possibilitat d'autoritzar
l'activitat prèvia tramitació d'un pla especial urbanístic o mitjançant un
projecte.
En data 7 de novembre de 2013 l'arquitecte municipal emet informe en el
que aclareix que les actuacions d'interès públic es poden realitzar sigui
mitjançant pla especial urbanístic o mitjançant projecte, document que se
li trasllada a la interessada en data 15 de novembre de 2013.
En data 18 de juliol de 2014 la Sra. Anne France Renee Leonard sol·licita
llicència urbanística per al desenvolupament d'una activitat educativa de
parla anglesa en matèria ambiental en un entom rural, ubicada al polígon
13, parcel·la 59, partida dels Manous, del cadastre de rústega i
acompanya tres exemplars del projecte bàsic d'activitat.
Vist l'informe favorable de l'arquitecte de municipal de data 1 d'agost de
2014, que consta a l'expedient i que es dóna per reproduït, en el que fa
l'advertiment següent:
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"abans de l'aprovació prèvia prevista a l'article 53 del mateix Decret,
caldrà fer coherents entre si els diferent documents del projecte pel que
fa a:
-

Les aules: les descrites a la pàg. 20 de la memòria no es
corresponen amb les que estan dibuixades al plànol 4.
La carpa mòbil: la descrita a la pàg. 22 de la memòria és de 32 m2 i
no es correspon amb els 15 m 2 indicats al plànol 3."

Vist el que estableixen els articles 131 del POUM i 48 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya.
Alhora, vistos els articles 47, 51 i concordants del Decret 64/2014, de 15
de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, relatius a l'aprovació dels projectes d'actuació específica i al
tràmit d'informació pública d'aquests.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Admetre a tràmit el projecte per al desenvolupament d'una
activitat educativa de parla anglesa en matèria ambiental en un
entorn rural, ubicada al polígon 13, parcel·la 59, partida dels
Manous del cadastre de rústega del municipi, promogut per la
Sra. Anne France Renee Leonard.

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.

Tercer.

Sol·licitar informe als organismes públics relacionats a l'article
48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Sisè.

Donar trasllat d'aquest acord als interesats en legal forma i
requerir a la promotora el compliment de les consideracions

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

12

~

Ajuntament del Catllar

establertes en l'informe tècnic, advertint-la que es suspendrà la
tramitació ulterior del projecte fins la seva resolució.
5. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde presenta el cartell de la diada castellera dissenyant per
l'artista Àlvar Calvet i la col·lecció de reproduccions dels cartells de les
diades castelleres des de 1994 fins a l'actualitat, intitulada "Art i castells
que des d'avui es posarà a la venda al preu convingut de 15 €. D'aquesta
col·lecció se n'enviarà una còpia a cadascuna de les colles castelleres
que han participat a la nostra plaça, una altra a la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya, una a Joan Olivé i una a cadascun dels
regidors del consistori. A més, i per tal de difondre la publicació, se'n farà
un sorteig de 5 exemplars entre els lectors del diari Tarragona 21.
11

El Sr. alcalde explica que un dels directors de l'obra d'urbanització de la
Cativera, Sr. Fumadó, informa que s'han executat els treballs d'eliminació
dels pous de registre del clavegueram per on s'infiltrava l'aigua del riu
substituint-los per canonada. Restaran tres pou per acabar l'obra, però
no serà fins a la tardor que es podran fer i acabar definitivament amb
aquesta problemàtica.
El Sr. alcalde comunica que en el marc del projecte de la Taula del Gaià,
promoguda per l'Associació Mediambiental la Sínia per a la custòdia
fluvial, agrària i forestal dins de l'àmbit de l'entorn del riu Gaià i per
indicació d'aquesta entitat, s'ha tramès escrit a la Diputació de Tarragona
manifestant el nostre interès en participar d'aquesta iniciativa.
El Sr. alcalde també informa que s'estan executant dues petites
actuacions als vestidors de la pista esportiva de les escoles velles per a
l'arranjament d'una clivella a l'enrajolat de les dutxes i per la millora de la
seguretat de la cornisa de l'edifici que dóna directament a la pista
esportiva que es desprenia. Les obres s'han adjudicat a l'empresa
Excavacions Casanova Bertran, SL per import total de 3.674, 77 €.
Tot seguit, intervé el Sr. Josep M Gavaldà per comentar que malgrat
s'hagi enviat requeriment per a l'arranjament de l'esquerda detectada a la
xemeneia més alta de les de la fàbrica a la propietat, seria convenient
informar de la situació al Departament de Cultura de la Generalitat atès el
caràcter d'edifici històric catalogat i, potser també seria escaient oferir al
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propietari la col·laboració economIca de l'ajuntament, consistent en
assumir, per exemple, el cost de la grua i el del serraller que faci la
corona per evitar l'ampliació de l'esquerda.
Intervé el Sr. Carles Guillén per explicar que està previst, de cara al
proper mes de setembre i després d'haver parlat amb joves de la
població, posar en marxa una entitat que aglutini les inquietuds d'aquest
col·lectiu, que inclouria a persones dels 13 als 30 anys.
Finalment el Sr. Guillen presenta el programa de la festa major tot
disculpant-se pel retard en la seva distribució, explica que l'orquestra
Allioli prepara un espectacle especial amb motiu del seu quart aniversari
que comptarà amb la col·laboració de diferents artistes convidats i acaba
desitjant a tots una bona festa major.
l, essent un quart de vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
El secretari acetal.

Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quatre
de setembre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López
i López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
Montserrat lnglès i Novell
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 14 d'agost de 2014.

2.

Proposta de donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/393,
de 27 d'agost, de nomenament de nous membres de la Junta de
Govern Local.

3.

Proposta d'adjudicació definitiva del procediment obert amb pluralitat
de criteris del servei de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei
de dades i telefonia mòbil de l'ajuntament.
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4.

Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús dels espais
municipals.

5.

Torn obert de paraules.

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 14 d'agost de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 14 d'agost de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/393, de 27
d'agost, de nomenament de nous membres de la Junta de Govern
Local.
Prèvia lectura d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua l'alcaldia, es
dóna compte del decret d'alcaldia número 2014/393, de 27 d'agost, pel
qual es nomena nou membre de la Junta de govern la regidora Sra.
Montserrat lnglès Novell, amb el següent tenor literal:

"Atès que mitjançant acord plenari de data 20 de juny de 2014 es produí
el nomenament com a alcalde el Sr. Antonio López i López.
Vist que mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011,
l'ajuntament va crear la Junta de Govern Local, que a més d'assistir
l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, li correspon exercir
aquelles competències que li delegui el ple i el mateix alcalde.
Vist que mitjançant sengles Decrets de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol i
2014/304, 23 de juny es nomenaren els membres de la Junta de Govern
Local i es delegaren les competències de l'alcaldia en aquest òrgan,
essent nomenat un nombre inferior al terç dels regidors electes que
permet la normativa.
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Atès el que disposen els articles 23 de la Llei 711985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, 54 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals pel que fa a la composició de la Junta de
Govern i l'apartat cinquè d'aquest darrer que estableix que, en una
mateixa resolució de l'alcaldia es poden nomenar els membres de la
Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències que es
considerin necessàries.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Nomenar com a nou membre de la Junta de Govern, a més
dels tinents d'alcalde de la Corporació, Srs. Josep M Gavaldà i
Colomina, primer tinent d'alcalde i Carles Guillén i Montserrat,
segon tinent d'alcalde, la Sra. Montserrat lnglès i Novell,
Regidora d'Hisenda i Personal.
Segon.- Donar Trasllat d'aquest Decret als interessats en legal forma.
Tercer.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Quart.-

Donar compte d'aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc."

Intervé el Sr. Josep M Gavaldà, en representació del seu grup, per dir
que no qüestiona la legalitat del nomenament però no pot compartir la
decisió perquè, d'alguna manera, trenca l'esperit de l'acord subscrit a
l'inici de la legislatura.
Afegeix que no es tracta de res personal contra la Sra. Montse lnglès,
com tampoc ho seria, en el seu cas, contra les regidores M Goretti
Anglès o la Sílvia Juanes. La Junta de Govern es va constituir a !'iniciar la
legislatura proporcionalment a la representació de cada grup, i justament
per aquest motiu no es va nomenar el tercer regidor possible que permet
la normativa per mantenir així l'equilibri de la representació obtinguda a
les urnes.
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Aquest és el criteri habitual en aquests casos.com per exemple al Consell
Comarcal, on els diversos grups són representats a la Junta de govern
en funció del nombre respectiu de consellers.
És evident que es pretén a través d'argúcies legals obtenir una majoria
que no es correspon amb l'obtinguda a les urnes, per a poder imposar
així les teves decisions, trencant d'aquesta manera el consens existent
fins avui. Per tant demanem que sigui revocada aquesta decisió o
altrament el nostre Grup estudiarà que fer, i torno a dir que no es tracta
de res personal respecte la Montse lnglès.
El Sr. alcalde respon que no es ben bé així. Durant aquests tres anys les
decisions de la Junta de Govern mai s'han sotmès a votació, si no que
sempre han estat adoptades per assentiment i es pretén que continuï de
la mateixa manera. No obstant es considerarà aquest objecció i en breu
es resoldrà al respecte.
3. Adjudicació definitiva del procediment obert amb pluralitat de
criteris del servei de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei de
dades i telefonia mòbil 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:
Mitjançant acord del Ple de l'ajuntament de 23 de gener de 2014 es
varen aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
condicions tècniques reguladores del procediment per adjudicar el servei
de telecomunicacions de veu fixa i fax, servei de dades i telefonia mòbil
de l'ajuntament i simultàniament al tràmit d'informació pública i
condicionat al resultat d'aquest període, es va convocar la licitació
mitjançant procediment obert.
Mitjançant acord de la Junta de govern de data 29 de maig de 2014,
d'acord amb la proposta de la Mesa de contractació, s'adjudicà
provisionalment el contracte del servei de telecomunicacions de veu fixa i
fax, servei de dades i telefonia mòbil de l'ajuntament a l'empresa
Telefónica de España, SAU conjuntament amb Telefónica Móviles
España, SAU per import de 899 € mensuals els serveis de veu fixa, fax i
dades i per import de 228,28 € mensuals el servei de telefonia mòbil,
ambdós imports amb l'IVA inclòs.
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Transcorregut el termini de 15 dies i presentada per l'adjudicatària la
documentació requerida.
Vistes les competències que en matèria de contractació dels ens locals
estableix la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de la que el 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 manté la vigència.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Adjudicar definitivament el servei de telecomunicacions de veu
fixa i fax, servei de dades i telefonia mòbil de l'ajuntament a
l'empresa Telefónica de España, SAU conjuntament amb
Telefónica Móviles España, SAU per import de 899 € mensuals
els serveis de veu fixa, fax i dades i per import de 228,28 €
mensuals el servei de telefonia mòbil, ambdós imports amb
l'IVA inclòs.

Segon.

Notificar als interessats aquest acord als efectes escaients.

Tercer.

Requerir l'adjudicatari perquè, si encara no ho ha fet, en el
termini de deu dies hàbils des de la notificació de la present
acord, concorri a la formalització del contracte.

4. Aprovació de l'inici de l'expedient per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús dels espais
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'ajuntament té aprovada, entre d'altres i des de l'any 2011, l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a l'ús dels espais municipals en la que
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s'estableixen les quotes tributàries per a la utilització, amb caràcter
puntual o de forma continuada, de diferents espais com ara la terrassa
del castell, la sala polivalent o l'aula gran de l'edifici d'entitats.
Als espais contemplats en aquesta ordenança caldrà afegir-hi l'arbreda
de la Torre d'en Guiu, doncs s'ha consolidat la pràctica entre els veïns, i
també per forans, de celebrar festes d'aniversari de la quitxalla,
comportant una sèrie d'inconvenients i serveis addicionals a l'ajuntament
que no tenen perquè recaure en el comú de la població.
Si bé aquesta pràctica es ve realitzant sota el control de l'ajuntament,
prèvia petició d'autorització i amb els únics requisits de respecte a les
instal·lacions i constitució de garantia per respondre del compliment de
l'anterior, el volum d'utilització i les responsabilitat que assumeix
l'ajuntament autoritzant aquests usos, no exclusius però si !imitatius,
evidencien la necessitat d'establir una quota.
La quantia final, que es determinarà en funció del resultat de l'estudi de
costos pertinent, i que resta sotmesa a la limitació establerta per l'article
24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de manera que
els ingressos que es preveuen obtindre pel conjunt d'aquesta taxa no
excedeixin del cost previsible de la prestació del servei, hauria de
preveure dues quotes, una per als casos que l'homenatjat o homenatjada
siguin residents al municipi i l'altra per al cas contrari.
De conformitat amb l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, les entitats locals han d'acordar la imposició i supressió dels seus
tributs propis i aprovar-ne les corresponents ordenances fiscals
reguladores.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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municipals en el sentit recollit a la part expositiva del present
acord.
Segon.

Que el secretari interventor acetal. emeti informe jurídic sobre el
procediment a seguir.

Tercer.

Que el secretari interventor acetal. elabori el
d'ordenança fiscal i el corresponent estudi econòmic.

projecte

5. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que, conjuntament amb l'arquitecte municipal i el
regidor d'urbanisme, avui mateix s'han reunit amb els responsables
tècnics del l'Agència Catalana de l'Aigua, representats per la Sra. Isabel
Gandullo i la tècnica redactora del projecte de sanejament del centre
penitenciari, Sra. Olga Castillo, de l'empresa AUDINGINTRAESA.
Creiem que la qüestió estava molt mes clara del que ens han informat. A
hores d'ara, s'han modificat les previsions inicials i en comptes d'una sola
EDAR, se'n faran dues. Una que donarà servei a les urbanitzacions del a
zona central del terme, entre Mas Vilet dels Pins i Mas de Blanc i l'altra
que tractarà les aigües de es urbanitzacions de la zona de ponent.
L'avantatja d'aquesta solució és que s'evitarà la possible saturació de la
instal·lació. Finalment ens han dit que fins al setembre de 2015 no es
preveu que es pugui iniciar l'execució dels treballs.
El Sr. alcalde explica que l'aparell de condicionament d'aire de la part
vella de la casa de la vila pota tres setmanes avariat, que és el temps
que els tècnics encarregats de la reparació han tardat en identificar el
problema. EL cost de la reparació és d'uns 4.000 €, mentre que el cost
de la substitució dels equips de fred per uns de nous és de més d'11.000
€. Malgrat que l'actual maquinaria té una antiguitat de deu anys, hem
optat per la seva reparació.
El Sr. alcalde comunica que el responsable de la secció local de
l'Assemblea Nacional Catalana, Sr. Agustí Ferrer, ha informat que per al
dia 11 de setembre tenen previst una concentració ciutadana davant de
l'ajuntament, en el decurs de la qual es farà el lliurament a l'ajuntament
dels compromisos pel dret a decidir signats per les entitats de la vila.
Plaça de la Vila, 1
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L'acte tindrà lloc a dos quarts d'onze del matí a la Plaça de la Vila. En
aquesta avinentesa, instal·laran una taula per a la recollida de firmes.
El Sr. alcalde també informa que en breu es reubicarà la fotocopiadora
que fins ara estava a les oficines municipals i que, com hom recordarà ha
estat substituïda per un nou equip més modern i ràpid, que passarà a
donar servei a la biblioteca municipal i a la sala d'ordinadors, permetent
als usuaris d'ambdós serveis fer la impressió dels documents necessaris,
previ abonament de la taxa escaient.
Informar també, respecte de la sala d'ordinadors, que es van sol·licitar
ordinadors al Consell Comarcal per substituir els actualment instal·lats
que estan gairebé obsolets i ampliar-ne el nombre, coincidint amb el fet
que l'Ens està canviant tot el seu sistema informàtic. Finalment, com que
aquesta opció ha estat desestimada per dificultats tècniques relatives a la
protecció de dades i a l'estat dels equips, hem sol·licitat pressupostos a
diferents empreses per al subministrament de 8 ordinadors, doncs
algunes entitats de la vila han demanat l'espai per fer cursos
d'informàtica.
El Sr. alcalde informa que es prorrogarà el funcionament de la piscina
municipal fins al proper dia 14 de setembre, doncs les previsions
meteorològiques son bones i els usuaris així ho han manifestat als
encarregats del socorrisme aquàtic. A més, l'afluència de públic està sent
molt nombrosa, inclús ara que s'acaba la temporada.
El Sr. alcalde explica que fa uns dies es va reunir amb el president i la
secretària del a Cooperativa, que li comentaren que Bantierra, l'entitat
financera que opera la Caixa Rural, tenia previst tancar la secció de
crèdit si no milloraven els resultats. Per aquest motiu demanen si
l'ajuntament podria fer el trànsit de rebuts mitjançant l'entitat i evitar el
tancament d'aquesta oficina, doncs cal tenir en compte el servei social
que fan a aquella gent gran que no es pot desplaçar fora vila.
El Sr. Gavaldà diu que li sembla bé, però diu que caldria insistir en que la
documentació pugui ser emesa en català.
Informar que en el marc de 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 ens han estat concedits
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2.070 euros per a l'execució del projecte ANIMA'T CAT, elaborat per les
tècniques de joventut del Consell Comarcal.
Com a contrapunt a l'anterior, informar que malgrat complir amb els
requisits necessaris establerts a la convocatòria, no rebrem finançament
per a l'arranjament del ferm de les pistes de tennis de la Torre d'en Guiu,
prqjecte que s'havia presentat a la convocatòria de subvencions del
Departament de la Presidència de la Generalitat per a actuacions
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o a la funcionalitat dels
equipaments esportius existents per a l'any 2014.
El Sr. alcalde també informa que la directora de l'escola l'Agulla, Sra.
Assumpció Bonet, li ha comunicat que el pati de l'escola s'ha quedat
petit, doncs les instal·lacions, pensades i dimensionades per a 150
alumnes n'alberguen gairebé 300 i per aquest motiu sol·licita la
possibilitat de fer un tancat a la finca municipal adjacent a la que
actualment s'utilitza com aparcament de vehicles per fer-hi un pati
addicional i provisional fins a l'ampliació del centre.
El Sr. alcalde també informa que finalment, en breu es procedirà a
repassar diferents senyalitzacions de pintura vial com ara passos de
vianants, stops i cediu el pas i les places d'aparcament del Camí de la
Font afectades per l'ampliació per demolició del magatzem de les
avellanes i del camp de futbol municipal. En tot cas, abans de l'inici del
curs escolar es pintarà la parada de l'autobús que realitza el transport
escolar.
Finalment, informar que el personal de l'ajuntament ha presentat una
proposta alternativa a l'horari laboral actual segons la qual, durant el
període d'hivern, del primer d'octubre al 31 de maig, als matins seria el
mateix, de 8a 14:15 hores i a les tardes de 16 a 19 hores. L'horari d'estiu
seria de 8 a 15 hores més dues tardes a la setmana de 16 a 18.30 hores,
però només la meitat de la plantilla cadascuna d'elles. En una propera
Junta tractarem del tema un cop estudiat mes a fons.
l, essent dos quarts de vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia vint-icinc de setembre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio
López i López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 4 de setembre de 2014.

2.

Proposta de donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/410,
de 10 de setembre, de cessament de la regidora Sra. Montserrat
lnglès com a membre de la Junta de Govern Local.

3.

Proposta de revisió de l'horari laboral del personal de les oficines
municipals.
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4.

Proposta d'aprovació de l'inici de l'expedient per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

5.

Proposta d'aprovació inicial del Pla Parcial 05 del sector 19 del
POUM en execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya número 193/2014, de 31 de març de 2014, recaiguda
en el procés contenciós administratiu 14/2011.

6.

Proposta d'atorgament d'una subvenció al Club Esportiu El Catllar
Atlètic, FS per a la temporada 2014-2015

7.

Torn obert de paraules.

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 4 de setembre de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2014/410, de 10 de
setembre, de cessament de la regidora Sra. Montserrat lnglès com a
membre de la Junta de Govern Local.
Prèvia lectura d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua l'alcaldia, es
dóna compte del decret d'alcaldia número 2014/410, de 10 de setembre,
pel qual es cessa com a membre de la Junta de govern la regidora Sra.
Montserrat lnglès Novell, amb el següent tenor literal:
"Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2011, l'ajuntament va
crear la Junta de Govern Local, que a més d'assistir l'alcalde en l'exercici
de les seves atribucions, li correspon exercir aquelles competències que
li delegui el ple i el mateix alcalde.

Plaça de la Vila, 1

43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

2

Ajuntament del Catllar

Vist que mitjançant sengles Decrets de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol i
2014/304, 23 de juny es nomenaren els membres de la Junta de Govern
Local i es delegaren les competències de l'alcaldia en aquest òrgan,
essent nomenat un nombre inferior al terç dels regidors electes que
permet la normativa.
Vist que mitjançant decret de l'alcaldia número 2014/393, de 27 d'agost,
es nomenà com a membre de la Junta de Govern, a més dels tinents
d'alcalde de la Corporació, la Sra. Montserrat lnglès i Novell, Regidora
d'Hisenda i Personal.
Vist que és competència de l'alcalde tant el nomenament com el
cessament de forma lliure, en qualsevol moment i de qualsevol dels
membres de la Junta de Govern.
Atès el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, 54 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals pel que fa a la composició de la Junta de
Govern.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d'alcaldia número 393/2014, de
27 d'agost, de nomenament de la Sra. Montserrat lnglès i
Novell com a membre de la Junta de Govern Local (BOPT núm.
204, de data 4 de setembre de 2014), cessant en el càrrec
esmentat des de la data de la present resolució.
Segon.- Establir que la Junta de Govern quedarà integrada, a més de
l'alcalde que exercirà de president de l'òrgan col·legiat, pels
Srs:
- Josep M Gavaldà i Colomina, primer tinent d'alcalde.
- Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d'alcalde.
Tercer.- Donar trasllat d'aquest Decret als interessats en legal forma.
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Quart.-

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

Cinquè.- Donar compte d'aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc."
3. Revisió de l'horari laboral del personal de les oficines 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:
El personal dels serveis tècnics i administratius o d'oficina de l'ajuntament
ha presentat una proposta alternativa a l'horari laboral actualment vigent,
que es resumeix a la taula que seguidament es reprodueix:
Estiu

Hivern
Actual
Matí

Tarda

Proposat
Matí

Tarda

Dilluns- Dijous
08:00 a 14:15
16:30 a 19:30

Divendres
08:00 a 14:15

Dilluns- Dijous
08:00 a 14:15
16:30 a 19:30

Divendres
08:00 a 14:15

Dilluns- Dijous
08:00 a 14:15
16:00 a 19:00

Divendres
08:00 a 14:15

Dilluns- Dijous
Divendres
08:00 a 15:00
08:00 a 15:00
16:00 a 18:30 dimecres i dijous

En quant a les tardes, cal dir que actualment el personal només treballa
dues tardes a la setmana amb la condició que sempre hi hagi un mínim de
dues persones d'atenció al públic. En l'horari proposat, la temporada
d'hivern continuaria igual que fins ara i el període d'estiu, de 1'1 de juny al
30 de setembre, la plantilla es dividiria en dos grups per cobrir les dues
tardes amb el mateix nombre d'efectius.
Valorada la proposta cal objectar que el període previst per a l'horari d'estiu
es considera excessiu, per quant un terç de l'any es reduiria el nombre de
tardes d'atenció al públic. Alhora, per tal de poder acceptar l'horari d'estiu
es considera que s'haurien de fer ajustos en quant a la franja horària de
prestació laboral, la coordinació amb els serveis tècnics i amb l'assistència i
suporta als regidors, o tenir en compte les necessitats de servei
aparellades a la festa major o als diferents actes que organitza
l'ajuntament.
Per tot això, es considera escaient aprovar la modificació de l'horari pel que
fa a l'hivern, per al període del 16 de setembre al 14 de juny, i deixar sobre
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la taula l'horari d'estiu proposat, per estudiar una proposta alternativa que,
partint de la millora de les condicions de l'horari de treball garanteixi una
atenció al públic que tingui en compte les necessitats reals dels veïns i
l'autoorganització municipal.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la proposta d'horari laboral del personal de les oficines
i serveis tècnics de l'ajuntament segons proposta efectuada per
aquests i per al període d'hivern, del 16 de setembre al 14 de
juny, i que començarà a regir a partir del proper dia 1 d'octubre
de 2014, d'acord amb el detall següent:

Matí
Tarda

Dilluns - Dijous
08:00 a 14:15
16:00 a 19:00

Divendres
08:00 a 14:15

Segon.

Establir que, cas de no assolir l'acord necessari per fixar un
horari en període estival adequat a les pretensions d'ambdues
parts i als criteris esmentats a la part expositiva del present
acord, es prorrogarà l'horari aprovat per al període d'hivern
durant tot l'any.

Tercer.

Notificar aquest acord als treballadors afectats per aquest canvi
horari en legal forma.

4. Aprovació de l'inici de l'expedient per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
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 aprovada, entre d'altres, l'ordenança fiscal reguladora de
la taxa per expedició de documents administratius, les quotes tributàries
de la qual s'establiren l'exercici de 2008.
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Amb la modificació proposada no es pretén reajustar les tarifes smo
incloure un nou concepte tributari com és el servei d'impressió de
documents que en breu es posarà en funcionament des de la biblioteca
municipal per tal que els estudiants del municipi puguin imprimir els seus
treballs, documents i activitats o informacions de la xarxa necessàries per a
la seva formació, sempre sota el control i/o supervisió prèvia de
l'encarregada de la biblioteca, qui haurà d'avaluar si el document és
imprimible i de liquidar la quota escaient.
La quantia final de la quota tributària es determinarà en funció del resultat
de l'estudi de costos pertinent, i que resta sotmesa a la limitació
establerta per l'article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, de manera que els ingressos que es preveuen obtindre pel conjunt
d'aquesta taxa no excedeixin del cost previsible de la prestació del
servei.
De conformitat amb l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, les entitats locals han d'acordar la imposició i supressió dels seus
tributs propis i aprovar-ne les corresponents ordenances fiscals
reguladores.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Iniciar l'expedient per a l'aprovació de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius en el sentit esmentat a la part
expositiva del present acord.

Segon.

Que el secretari interventor acetal. emeti informe jurídic sobre el
procediment a seguir.

Tercer.

Que el secretari interventor acetal. elabori el projecte de
modificació de l'ordenança fiscal i el corresponent estudi
econòmic.
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5. Aprovació inicial del Pla Parcial 05 del sector 19 del POUM en
execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya número 193/2014, de 31 de març de 2014, recaiguda en el
procés contenciós administratiu 14/2011.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
La societat Promysa Brick SL, en qualitat de promotor, va interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra el Decret de l'alcaldia 2010/194, de 18 de març, denegant
la tramitació del Pla Parcial 5, sector 19 per manca de compliment de tots
els requeriments continguts a l'informe de l'arquitecte municipal de data 29
de gener de 201 O, respecte la documentació aportada el 27 de gener de
201 O, requerida d'acord amb el contingut de l'informe de l'arquitecte
municipal de 25 de gener de 2006, i que es substancià mitjançant el
procediment 14/2011.
En data 31 e març de 2014 la secció tercera de la sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre la
sentència 193/2014, amb el veredicte que seguidament es transcriu: «1)
ESTIMAR el recurso contenciosa administrativa interpuesto en nombre y
representación de PROMYSA BRICK, S.L., contra Ja reso/ución del
alcalde del Ayuntamiento del Catllar, de 28 de ju/io de 201 O, en Ja que se
desestimó el recurso de reposición de esa parle, formulada contra el
decreto 2010/194, de 18 de marzo, por el que se reso/vió, denegar la
tramitación del procedimiento sobre el plan parcial 05, sector 19, que
ANULAMOS y dejamos sin efecto jurídica, condenando al Ayuntamiento
de El Catllar a acordar Ja aprobación inicial del citada instrumento y a
continuar su tramitación hasta dictar en él la resolución final que resulte
procedente en derecho. 2) NO EFECTUAR expresa imposición de
costas". Sentència que fou efectivament notificada a aquest ajuntament
en data 1 de juliol de 2014.
És obligat complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i
Tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per part d'aquests
en el curs del procés i en l'execució d'allò resolt.
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Les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i els
termes que s'hi consignin. A més, totes les persones i entitats públiques i
privades estan obligades a prestar la col·laboració que els requereixin els
jutges i tribunals contenciosos administratius per a l'execució deguda i
completa del que s'ha resolt.
Una vegada ferma una sentència judicial, entre d'altres actuacions, en el
termini de dos mesos, l'òrgan que hagi portat a terme l'activitat objecte
del recurs ha de portar a efecte el contingut de la Sentència i practicar
allò que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes en la
decisió.
Vist el que estableix l'article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, en compliment de la sentència referida, la Junta de
govern acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el Pla Parcial 05 del sector 19, redactat i
formulat per la mercantil PROMYSA BRICK, SL en els termes
que consten en l'expedient.

Segon.

Sol·licitar els informes preceptius dels diferents organismes
amb competències sobre la matèria.

Tercer.

Sol·licitar informe al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat sobre la necessarietat o innecessarietat de
l'avaluació ambiental del Pla.

Quart.

Sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona
que informi respecte a la continuació del tràmit urbanístic, tenint
en compte les previsions actuals del POUM per a aquest àmbit.

Cinquè.

Sotmetre el Pla Parcial al tràmit d'informació pública durant el
termini d'un mes mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de
la Província, al diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de la
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Corporació i, simultàniament,
corporacions locals limítrofes.
Sisè.

concedir

audiència

a

les

Notificar aquesta resolució a l'interessat en legal forma, tot
requerint a la societat promotora que aporti còpia del Pla
Parcial en suport informàtic als efectes de poder sol·licitar els
informes als organismes esmentats en els apartats precedents,
tot informant-los que al tractar-se d'un acte en execució d'una
sentència, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

6. Atorgament d'una subvenció al Club Esportiu El Catllar Atlètic, FS
per a la temporada 2014-2015
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 presentat pel Sr. Jordi Serrana Suñé, President
del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS, en base al qual sol·licita un ajut
per poder fer front a les despeses que genera la temporada regular de
competició dels set equips del club (El Catllar ATFS sènior A i B en
categoria masculina i El Catllar ATFS femení i els equips juvenil, cadet,
infantil i pre-benjamí) i del lloguer de les instal·lacions poliesportives
d'Altafulla per poder jugar les competicions oficials, essent el pressupost
de despeses de 48.059,75 €
Alhora, es quantifiquen els ingressos, procedents principalment
d'aportacions dels socis, espònsors i col·laboradors en 16.61 O €,
quantitat de la que en resulta un pressupost de l'entitat amb un faltant de
31.449,75 €
Atès que al pressupost municipal vigent hi ha consignació suficient per
atendre la despesa esmentada a la partida 2/48928.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l del Títol sisè de la Llei
39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Vist el que estableixen els articles 14, 27 i següents de les Bases
d'execució del Pressupost municipal vigent en quant a l'autorització,
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disposició i reconeixement previ de la despesa i del règim d'atorgament
de les subvencions, respectivament.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut de 10.000 € (deu mil euros) al Club Esportiu el
Catllar Atlètic, FS per fer front a les despeses generades durant
la temporada regular 2014/2015 pels set equips del club.

Segon.

Establir que per al cobrament de l'import atorgat, caldrà que
l'entitat presenti els comptes anuals i justifiqui les despeses
consignades en els mateixos.

Tercer.

Comunicar aquest acord als responsables de l'entitat en legal
forma.

7. Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que la junta directiva del Catllar Atlètic ha
comunicat a l'ajuntament que el cost del lloguer del pavelló municipal
d'Altafulla, on disputen els partits de competició oficial, s'ha vist
incrementat en 20 €/hora corresponent al salari del treballador municipal
encarregat d'aquesta tasca. Si tenim en compte que es juguen 13 partits
com a local i la durada total d'ocupació de les instal·lacions és de tres
hores per dia, el sobrecost és de 780 €.
Intervé el Sr. Josep M Gavaldà i diu que el preu de l'ajut ja preveia
aquesta despesa, però que ara el que es sufraga addicionalment és el
cost del personal que obre les instal·lacions.
Intervé el Sr. Carles Guillén diu que sap que a Altafulla han de construir
un nou camp de futbol i que volien informar-se sobre les condicions en
que els hi cediríem l'ús del camp de futbol municipal. Podríem negociar.
El Sr. alcalde informa que el treballador de l'ajuntament, peó de la
brigada, Sr. Antonio Tarrés i Quiroga, el passat dia 9 del corrent va patir
una caiguda i de resultes es va trencar el canell esquerra. Ja ha estat
operat a l'hospital de Santa Tecla i ha iniciat el procés de rehabilitació. El
seguiment del procés, en tant que accident laboral, és competència
d'Activa Mutua.
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El Sr. Guillen informa que a partir del proper dia 6 d'octubre es reprèn
l'activitat del Punt Jove amb la tècnica de joventut comarcal. Una de les
primeres tasques que te encomanades és la de reunir-se amb els joves
de la població per tirar endavant una Associació.
El Sr. Guillen informa que des de la regidoria de festes estan treballant
conjuntament amb la Comissió de Sant Nicaset per preparar la celebració
de la festa votada d'aquest any, defugint repetir l'actuació lúdica que
completa la cerimònia religiosa de l'ofrena al Sant que es fa al castell.
El Sr. Gavaldà informa que al seu dia s'havia convingut amb l'empresa
Excavacions Casanova Bertran, SL la reparació de l'aïllament
tèrmic/acústic de fibra de la coberta de l'auditori del Centre Cultural i que
ara s'executaran els treballs prèvia comprovació de les característiques
tècniques dels material a emprar per part de l'arquitecte municipal.
El Sr. Gavaldà explica que caldria reprendre el projecte d'instal·lació
d'uns serveis públics al pati del castell de la vila que desguassarien en un
dipòsit soterrat que caldria buida periòdicament i així evitar que en les
activitats que hi organitza l'ajuntament el públic s'hagi de desplaçar fins a
l'edifici d'acollida per fre les seves necessitats. Contactarem amb
l'empresa subministradora dels dipòsits soterranis estancs i demanarem
pressupost per al soterrament i execució de l'obra.
També el Sr. Gavaldà informa que el rellotge del campanar toca una
campanada menys que la de l'hora corresponent mentre que les manetes
indiquen la correcta: L'empresa que habitualment fa el manteniment diu que
possiblement es tracti d'un relé i aprofitant que s'han de desplaçar a la vila per
arreglar-ho es modificarà algun dels tocs programats, com ara el solemne.

Finalment, informar que el proper cap de setmana es celebraran les
Jornades Europees del Patrimoni amb les ja habituals visita guiada al
castell i pujada al campanar de l'església.
l, essent les set i setze minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

El secretari acetal.

11

Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 9 D'OCTUBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou
d'octubre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colom ina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014.

2.

Proposta d'adjudicació de l'obra municipal
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon.

3.

Proposta d'adjudicació de l'obra municipal ordinària de nova
pavimentació del carrer Camí vell de l'estació.

4.

Proposta d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
econòmica de Mas de Panxé, sector 21 del planejament municipal.
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5.

Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores del procés de
selecció per a la provisió, amb caràcter interí, de la plaça de
secretaria de l'ajuntament i convocatòria del procés.

6.

Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores del procés de
selecció per a la provisió en règim d'interinatge de dues places de
peons de comeses diverses per a la brigada municipal, amb
formació de borsa de treball i convocatòria del procés.

7.

Proposta d'adscripció al programa de col·laboració social del Servei
d'Ocupació de Catalunya amb treballadors perceptors de
prestacions d'atur.

8.

Proposta d'atorgament d'una subvenció a la Societat de Caçadors El
Gaià.

9.

Torn obert de paraules.

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 25 de setembre de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.

2. Adjudicació de l'obra municipal ordinària de condicionament de
l'antiga ermita de Sant Ramon.
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, mitjançant acord de la Junta de govern de data 15 de maig
va aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla especial d'inversions
sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014 per a dur a
terme les obres de nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació i la
de condicionament de l'interior de l'ermita de Sant Ramon per a ser
destinada a centre d'educació ambiental i d'interpretació del patrimoni
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

2

~

Ajuntament del Catllar

històric industrial de la vila i de l'espai natural de la resclosa de la fàbrica,
al riu Gaià, i n'aprovà les respectives memòries valorades d'ambdues
obres.
Posteriorment, a requeriment de la Diputació, la Junta de govern, en data
30 de juliol passat, va aprovar la modificació de la Memòria valorada
referida a l'ermita de Sant Ramon de la qual se n'exclogueren les
partides que corresponien al mobiliari de l'equipament del centre
d'interpretació, amb la qual cosa finalment el pressupost de contracte és
de 26.865,50 més l'IVA, resultant un pressupost total, doncs, de
32.507,26 €.
La mateixa Junta de govern va aprovar iniciar l'expedient administratiu de
licitació d'aquesta obra de caràcter ordinari, pel procediment de contracte
menor.
Transcorregut el període d'informació pública iniciat amb la publicació de
l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 6 de setembre
de 2014, número 206, i a !'ensems el de presentació d'ofertes, van
concórrer al procés les empreses que tot seguit es relacionen:
Edificacions i Reparacions Tarraco, SL, Construccions Monjo, SCL,
Construccions i Excavacions FC, SL, Fulgencio Villar, SL, Construccions
Josep M. Miró, SL, Excavacions Casanova Bertran, SL, Cal Paleta, SL
OPROLER, Obras y Proyectos, SLU.
Obertes les pliques per la Mesa de Contractació, constituïda pels Srs.
Antonio López i López, alcalde i Josep M Gavaldà i Colamina, regidor
d'obres i urbanisme, per l'arquitecte municipal i el secretari interventor
acetal. de l'ajuntament, es va comprovar l'adequació de la documentació
presentada a allò sol·licitat per l'ajuntament i se'n donà trasllat a
l'arquitecte per a la seva valoració tècnica.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de 6 d'octubre de 2014 que es
transcriu tot seguit:
"[ ... ] El pressupost màxim base de licitació era de 32.507,26 € IVA inclòs.
Els criteris de valoració eren tres: l'oferta econòmica fins a un màxim de
1O punts, l'ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 2 punts, i
les millores sense cost addicional fins a un màxim de 3 punts. La
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convocatòria establia també les formules per la valoració de cada un dels
tres conceptes.
A continuació es relacionen les ofertes presentades amb les seves
respectives propostes econòmiques i la puntuació que mereixen per
aquest concepte:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Nom licitador
Edificacions i reparacions Tarraco
Construccions Monjo
Construccions i Excavacions FC, SL
Fulgencio Villar, SL
Construccions Josep M. Miró, SL
Excavacions Casanova Bertran, SL
Cal Paleta
OPROLER

Oferta(€)
24.006,61 €
30.329,25 €
26.191, 10 €
28.118,79 €
30.863, 71 €
24.380,52 €
28.956,04 €
32.507,26 €

Puntuació
10
2,56
7,43
5, 16
1,93
9,56
4,18

o

Es descarten d'antuvi les ofertes inferiors als 5 punts pel fet que no
podran superar en cap cas la màxima puntuació obtinguda amb la taula
anterior. Són les dels números 2, 5, 7 i 8.
Pel que fa a l'ampliació del termini de garantia la puntuació per aquest
concepte i la puntuació acumulada de les quatre ofertes que queden és
la següent:
1.
2.
3.
4.

Edificacions i reparacions Tarraco
Construccions Monjo
Fulgencio Villar, SL
Excavacions Casanova Bertran, SL

10+2=12
7,43 + 1 = 8,43
5, 16 + 2 = 7, 16
9,56 + 2 = 11,56

Es descarten les ofertes 3 i 4 pel fet que, faltant per sumar un màxim de
3 punts segons la convocatòria, en cap cas podran superar la màxima
puntuació obtinguda amb la taula anterior.
Pel que fa a les millores sense cost addicional de les ofertes 1 i 6, totes
dues proposen les 4 partides que s'esquematitzen en el quadre següent,
on també hi figura la valoració que se'n fa:
1. Edificacions i reparacions
Tarraco
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-

-

50 m 2 de repicat
d'arrebossat
50m 2
d'arrebossat de
parets
Neteja i
esbrossada de
terrenys
25 m de tanca

0,40

-

Neteja de parets interiors

0,50

0,40

-

Arrebossat de la part alta de
les parets interiors

0,50

0,20

-

Rectificació de l'alçada de la
porta d'accés

0,50

0,50
1,50

-

Col·locació de vidre fix a /'ócul

0,50
2,00

La menor valoració de /es dues primeres partides de l'oferta 1 en relació
a l'oferta 6 respon al fet que el tractament es refereix a una part de /es
parets interiors i que el resultat acabat no seria tan uniforme. La tercera
partida de l'oferta 1 es menysvalora perquè ja es compta que e/s entorns
de l'obra s'han de deixar, com a mínim, en les mateixes condicions
inicials. La tanca que proposa aquesta oferta 1 es considera molt
interessant.
De l'oferta 6, a banda de millorar l'aspecte de les parets interiors, ja
comentat, proposa dues intervencions absolutament necessàries i que,
de no estar contemplades, suposarien l'aprovació de preus contradictoris,
amb el consegüent increment de cost. Es tracta primer de la rectificació
de la porta d'entrada de dues fulles de ferro, que s'haurà de descollar i
tornar a collar a l'objecte de retallar-la per poder col·locar el paviment de
la nau. l en segon lloc es tracta de tancar l'òcul de la façana de l'ermita
per tal de millorar la climatització i evitar l'entrada d'ocells.
Per tant, Ja puntuació final queda:
Oferta 1 Edificacions i reparacions Tarraco
Oferta 6 Excavacions Casanova Bertran, SL

13,50 punts
13,56 punts

En conseqüència proposo que s'adjudiqui l'obra a l'oferta núm. 6, sense
perjudici de Ja verificació del compliment de /es condicions d'altra índole
exigides."
Vist l'informe del secretari interventor acetal. que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït sobre el procediment a seguir i en el qual s'acredita
l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
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la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar, de
conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
D'acord amb l'article 111 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, 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.
Atès que d'acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes
menors d'obres els d'import inferior a 50.000 euros que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament.
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.

Aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'interior
de l'ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada
redactada per l'arquitecte de l'ajuntament.

Segon.

Adjudicar l'execució de les obres a l'empresa Excavacions
Casanova Bertran, SL, per la quantitat de 24.380,52 €
(equivalents a 20.149,19 € més 4.231,33 € corresponents al
21 % d'IVA) d'acord amb allò indicat a la part expositiva
d'aquesta resolució i amb l'establert a l'oferta presentada per
l'adjudicatari que consta a l'expedient administratiu.

Tercer.

Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients,
informant-la que en el termini de 10 dies des de l'endemà de la
recepció del present acord caldrà que acrediti el compliment de
les condicions de capacitat i solvència exigides als articles 72,
74, 75, 76 i 79 bis del del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre i constitueixi la garantia definitiva equivalent al
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5% del preu d'adjudicació, d'acord amb els article 95 i 96 del
citat TRLCSP. Informar-ne també a la resta de licitadors.

3. Adjudicació de l'obra municipal ordinària de nova pavimentació
del carrer Camí vell de l'estació.
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, mitjançant acord de la Junta de govern de data 15 de maig
va aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla especial d'inversions
sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014 per a dur a
terme les obres de nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació i la
de condicionament de l'interior de l'ermita de Sant Ramon per a ser
destinada a centre d'educació ambiental i d'interpretació del patrimoni
històric industrial de la vila i de l'espai natural de la resclosa de la fàbrica,
al riu Gaià, i n'aprovà les respectives memòries valorades d'ambdues
obres.
Posteriorment, mitjançant acord de la Junta de govern el 17 de juliol
passat va aprovar l'actualització de la memòria valorada de l'obra
intitulada "nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació", amb un
pressupost de contracte de 32.024,90€ més l'IVA, resultant un pressupost
de licitació de 38.750,24€.
La mateixa Junta de govern va aprovar iniciar el l'expedient administratiu
de licitació d'aquesta obra municipal ordinària, pel procediment de
contracte menor.
Transcorregut el període d'informació pública iniciat amb la publicació de
l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 6 de setembre
de 2014, número 206, i a !'ensems, el de presentació d'ofertes, van
concórrer al procés les empreses que tot seguit es relacionen:
Tecnologia de Firmes, SA, Benito Arnó e Hijos, SAU, Patran Costa
Dorada, SL, SL OPROLER, Obras y Proyectos, SLU.
Obertes les pliques per la Mesa de Contractació, constituïda pels Srs.
Antonio López i López, alcalde i Josep M Gavaldà i Colamina, regidor
d'obres i urbanisme, per l'arquitecte municipal i el secretari interventor
acetal. de l'ajuntament, es va comprovar l'adequació de la documentació
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presentada a allò sol·licitat per l'ajuntament
l'arquitecte per a la seva valoració tècnica.

se'n donà trasllat a

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de 6 d'octubre de 2014 que es
transcriu tot seguit:

"[ ... ] El pressupost màxim base de licitació era de 38. 750,25 € IVA inclòs.
Els criteris de valoració eren tres: l'oferta econòmica fins a un màxim de
1O punts, l'ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 2 punts, i
les millores sense cost addicional fins a un màxim de 3 punts. La
convocatòria establia també les formules per la valoració de cada un dels
tres conceptes.
A continuació es relacionen les ofertes presentades, amb les seves
respectives propostes econòmiques i la puntuació que mereixen per
aquest concepte:
Nom licitada
1. - Tecnofirmes
2.-Amó
3.Patran
Costa
Dorada
4.- OPROLER

Oferta(€)
36.033,80 €
33.418,21 €
38.362,73 €

Puntuació
0,51
10
0,07

38.750,24 €

o

Faltant només 5 punts com a màxim, d'acord amb la convocatòria, per
sumar a la puntuació anterior, les ofertes 1, 3 i 4 no podran superar en
cap cas la màxima puntuació obtinguda amb la taula anterior, que
correspon a l'oferta 2, de l'empresa Arnó.
En conseqüència, sense perjudici de la verificació del compliment de les
condicions d'altra índole exigides, proposo que s'adjudiqui l'obra a l'oferta
núm. 2''
Vist l'informe del secretari interventor acetal. que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït, sobre el procediment a seguir i en el qual s'acredita
l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar, de
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conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
D'acord amb l'article 111 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, 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.
Atès que d'acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes
menors d'obres els d'import inferior a 50.000 euros que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l'execució de les obres de "nova pavimentació del
carrer Camí vell de l'estació", d'acord amb la memòria valorada
redactada per l'arquitecte de l'ajuntament.

Segon.

Adjudicar l'execució de les obres a l'empresa Benito Arnó e
Hijos, SAU, per la quantitat de 33.418,21 € (equivalents a
27.618,35 € més 5.799,85 € corresponents al 21 % d'IVA)
d'acord amb allò indicat a la part expositiva d'aquesta resolució
i amb l'establert a l'oferta presentada per l'adjudicatari que
consta a l'expedient administratiu.

Tercer.

Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients,
informant-la que en el termini de 10 dies des de l'endemà de la
recepció del present acord caldrà que acrediti el compliment de
les condicions de capacitat i solvència exigides als articles 72,
74, 75, 76 i 79 bis del del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre i constitueixi la garantia definitiva equivalent al
5% del preu d'adjudicació, d'acord amb els article 95 i 96 del
citat TRLCSP. Informar-ne també a la resta de licitadors.
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4. Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació econòmica 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:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 6 de març de 2014 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel ·lació econòmica de Mas de
Panxé, sector 21 del planejament municipal (POUM).
El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 104, de 7 de maig de 2014, al diari
El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament.
Mitjançant escrits de 13 de maig de 2014 es va donar audiència a totes
les persones, físiques o jurídiques, interessades.
Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector sense assolir-la, en data 17 de juliol de 2014 es va
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Oficial de la Província
número 164, en compliment del tràmit referit.
Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació
individualitzada a les persones interessades suara relacionats, s'ha
presentat una única al·legació, promoguda pel Sr. Ismael Muñana
Ramos, en data 25 de juny de 2014, amb RE 1756, en la que,
succintament sol·licita la declaració de nulitat de ple dret del projecte de
reparcel·lació o, alternativament s'esmenin els errors observats per la pat
recurrent i s'indemnitzi a aquesta d'acord amb les esmenes practicades i
per un total de 16.142,40 €.
Traslladada aquesta al·legació als responsables de la Junta de
Compensació per tal que els tècnics redactors del projecte emetessin
informe al respecte.
En data 1 d'agost de 2014 (RE 2210) el president del Consell Rector de
la Junta de Compensació aportà informe de resposta a cadascuna de les
al·legacions formulades pel Sr. Ismael Muñana, que consta a l'expedient i
es dóna per reproduït, segons el qual es desestima la petició de nul·litat
de ple dret del projecte, s'esmena un error material en quant a la
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

10

~

Ajuntament del Catllar

superfície de la finca originària, s'incorporen les indemnitzacions per
arbrat al projecte i es desestima la pretensió en quant a la valoració del
sòl.
Posteriorment, mitjançant nou escrit presentat en data 23 de setembre de
2014 (RE 27 41) pel president del Consell Rector de la Junta de
Compensació, presentà informe relatiu a la condició imposada en l'acord
d'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació relativa a l'obligació
d'enderrocar, a càrrec de la propietat, la construcció existent a la
parcel·la R-18, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
Vist que tant els informes de l'arquitecte municipal com el del secretari
interventor acetal, ambdós de data 23 de setembre de 2014, consideren
raonats i ajustats a dret els arguments de resposta proposats per la Junta
de Compensació.
L'article 119 del Decret legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que els ajuntaments
aproven inicialment i definitivament, entre d'altres, els projectes de
re parcel·lació.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Ismael
Muñana Ramos d'acord amb allò recollit a la part expositiva del
present acord i en els informes tant de l'arquitecte municipal
com del secretari interventor acetal.

Segon.

Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica
de Mas de Panxé,
sector 21 del planejament municipal
(POUM).

Quart.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i personalment a les demés persones que puguin
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tenir un interès legítim
Territorial d'Urbanisme.

directe, així com a la Comissió

Cinquè. Emetre i lliurar la documentació necessària per a la inscripció
del projecte de reparcel·lació econòmica al Registre de la
Propietat.
5. Aprovació inicial de les bases reguladores del procés de selecció
per a la provisió, amb caràcter interí, de la plaça de secretaria de
l'ajuntament i convocatòria del procés.

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 número 2013/279, de 3 de juny, es va cessar la Sra.
Catalina Eva Alemany Covas en el lloc de treball de secretariaintervenció de l'ajuntament amb efectes del dia 1 de juny de 2013 i al
mateix temps i amb efectes des de la data esmentada, es va nomenar
amb caràcter accidental, per tal de proveir de forma immediata i
provisional el lloc de treball vacant, el Sr. Jordi Cabré i Martorell en règim
de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu lloc de
treball a l'ajuntament.
D'acord amb l'article 30.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, es
va sol·licitar informe a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
sobre l'existència d'algun funcionari o funcionària ~mb habilitació de
caràcter estatal interessat o interessada en la provisió del lloc de treball,
obtenint resposta negativa al respecte.
La provisió d'aquest lloc de treball resulta necessària i urgent, i no ha
estat possible proveir-la, doncs, per funcionari d'habilitació de caràcter
estatal per cap dels procediments establerts en els articles 27, 28, 29 i 30
del Decret 195/2008, de 7 d'octubre.
Constatada la necessitat urgent i inajornable de proveir el lloc de treball
de secretaria intervenció i el seu caràcter excepcional d'acord amb la
disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual
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s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en exercici de les
competències establertes als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i 53.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Com sigui que s'ha elaborat un esborrany de les bases reguladores
específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció de
l'esmentat lloc de treball amb caràcter interí, que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de
regir la selecció, mitjançant concurs lliure, per cobrir amb
caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d'aquest
Ajuntament, inclosa a l'Escala de funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter estatal, subescala de
secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A 1, vacant a la
plantilla de personal d'aquest Ajuntament.

Segon.

Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar un extracte de l'anunci
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, així com en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.

6. Aprovació inicial de les bases reguladores del procés de selecció
per a la provisió en règim d'interinatge de dues places de peons de
comeses diverses per a la brigada municipal, amb formació de
borsa de treball i convocatòria del procés.
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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Com hom coneix el treballador d'aquest ajuntament Sr. Ebou Bandeh,
peó de comeses diverses, va passar a situació d'incapacitat permanent
amb efectes des del dia 5 d'abril de 2014 d'acord amb la Resolució de
·I·Institut Nacional de la Seguretat Social. Alhora, i amb efectes des del 9
de juliol passat, el també treballador de l'ajuntament Sr. Avelino Rodrigo
Sanchez, després d'un llarg període de baixa per incapacitat temporal i
havent rebut l'alta forçosa des de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
(ICAM) va tramitar la seva jubilació.
Així doncs, actualment hi ha dues places vacants incloses a la plantilla de
personal laboral de l'ajuntament, personal de brigada municipal, que
tenen assignades les retribucions corresponents a la categoria
professional assenyalada V (equivalent al subgrup AP de l'article 76 Llei
7/2007, de 12 d'abril), una per a la provisió d'un peó de neteja viària i
l'altra per a la provisió d'un lloc de peó de comeses diverses, essent del
tot necessària la seva provisió.
Mitjançant acord del Ple de l'ajuntament de 27 de març de 2014 es van
declarar com a serveis essencials i prioritaris als efectes de poder
contractar personal per cobrir necessitats urgents i inajornables, d'acord
amb el nou marc legislatiu, entre d'altres, els llocs de peó de neteja i peó
de comeses diverses de la plantilla de personal, en previsió de la situació
efectivament materialitzada.
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat
per l'any 2014, publicada al BOE de 26 de desembre de 2013, estableix
una sèrie de mesures que afecten i restringeixen la possibilitat de
contractació de personal i el nomenament de funcionaris en l'àmbit de
totes les administracions, inclosa l'administració local.
Constatada la necessitat urgent i inajornable de proveir el lloc de treball
de secretaria intervenció i el seu caràcter excepcional d'acord amb la
disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual
s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en exercici de les
competències establertes als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i 53.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
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Com sigui que s'ha elaborat un esborrany de les bases reguladores
específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció de
l'esmentat lloc de treball amb caràcter interí, que consta a l'expedient i es
dóna per reproduït.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la
provisió en règim d'interitnatge dues places de peó de la
brigada municipal (categoria proffessional v), una de neteja i
l'altra de comeses diverses, vacants a la plantilla de personal
laboral de l'ajuntament, amb formació de borsa de treball.

Segon.

Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el
Butlletí Oficial de la Província, així com en el Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament.

Tercer.

Sens perjudici de la seva immediata executivitat, donar compte
d'aquest acord al Ple de l'ajuntament a la propera Sessió
Ordinària que es celebri.

7. Adscripció al programa de col·laboració social del Servei
d'Ocupació de Catalunya amb treballadors perceptors de
prestacions d'atur.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
La col·laboració social és una de les mesures de foment de l'ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa
fa possible que les ad_ministracions públiques puguin disposar, de forma
temporal, de persones en situació d'atur i perceptores de prestacions per
desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
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Les persones seleccionades que participin en els programes de
col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Pública
de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El compromís de les
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta
prestació d'acord amb el que s'estableix normativament fins al topall que
representa la darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs,
persones desocupades, inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya que
percebin el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat
contributiva, sigui en l'assistencial i que tinguin registrada la seva
demanda amb l'ocupació i la categoria professional establerta
específicament al programa de col·laboració social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim,
els següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la
comunitat, que la durada màxima del treball sigui la que li manqui al
treballador o treballadora per percebre en la prestació o subsidi per
desocupació que se li hagi reconegut, que en cap cas podrà ser superior
a sis mesos, que no suposi un canvi de residència habitual per a la
persona i que el lloc de treball coincideixi amb les aptituds físiques i
professionals de la persona.
Avaluada la situació sacio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una
proposta de col·laboració social al Departament d'Empresa i Ocupació
per a l'adscripció de dues o tres d'aquestes persones i així pal·liar, de
forma temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la
que pertanyen, sempre que es donin els requisits d'idoneïtat i adequació
que avaluarà el Servei d'Ocupació de Catalunya.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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contractació de fins a tres persones en funció de la
disponibilitat pressupostaria de l'ajuntament.
Segon.

Encarregar a la secretaria intervenció de l'ajuntament la
redacció de la memòria descriptiva del projecte de col·laboració
i de la demés documentació necessària per concórrer al
programa esmentat.

Tercer.

Assumir el compromís, si s'escau, d'abonar a cada
treballador/a, la diferència entre la prestació contributiva o
subsidi que ve percebent i l'import total de la base reguladora
que es va tenir en compte per al càlcul de l'esmentada
prestació, garantint el 100% del salari mínim interprofessional
vigent en cada moment.

Quart.

Assumir el compromís d'abonar les cotitzacions a la Seguretat
Social per accidents de treball i malaltia professional i els
costos dels desplaçaments del treballadors/es des del seu
domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.

Cinquè.

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

8. Atorgament d'una subvenció a la Societat de Caçadors El Gaià.

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Ateses les activitats que realitza l'Associació de caçadors El Gaià,
destacant especialment les accions en defensa d'animals protegits i/o
control de la població d'espècies la proliferació de les quals es pot
considerar perjudicial per a l'equilibri natural de l'entorn.
Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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.
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Atès el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d'execució
del Pressupost municipal per a l'exercici de 2014 en quant a
l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 700 € a l'Associació de Caçadors
El Gaià per tal de subvenir parcialment les despeses de
funcionament de l'entitat.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat en
legal forma.

9.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que els actuals concessionaris del bar municipal de
la Torre d'en Guiu han proposat un horari alternatiu per a l'obertura de les
instal·lacions del bar restaurant passant a obrir de 16:00 a 22:00 hores
de dilluns a divendres i els caps de setmana i festius de 10:00 a 22:00
hores, mantenint el dimarts com a dia des descans setmanal.
Els reunits, després de valorar la proposta i els motius al·legats per la
concessionària i contraposar-los als interessos generals acorden accedir
a modificar l'horari d'obertura del bar restaurant de la Torre d'en Guiu
permetent que de dilluns a dijous s'obri entre les 12:00 o 13:00 hores per
poder oferir el servei de menjador i que els divendres al vespre i vigílies
de festiu sobri fins a les dotze de la nit.
El Sr. alcalde explica que l'ajuntament va presentar dos projectes turístics
al programa Workshop ln&Out (mercat d'excursions a la Costa Daurada i
les Terres de !'Ebre) organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona, un intitulat "Visita guiada al castell, església, espai natural
protegit i centre d'interpretació del riu Gaià i tast de productes a la
cooperativa" i l'altre "Visita guiada al castell del Catllar i sopar a la
terrassa amb música en directe" projectes que han estat oferts als
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touroperadors i un dels quals, TEZ TOUR, s'ha interessat pel primer. Així
doncs, el proper dia 15 d'octubre caldrà presentar aquest projecte de
forma personal al touroperador a la trobada organitzada al club de golf
Bonmont. Per part de l'ajuntament hi aniran la guia del castell i el regidor
de turisme.
El Sr. alcalde informa que el proper dia 1O del corrent es celebrarà l'acte
de lliurament dels premis AVRIGA FVSCVS 2010 a l'auditori de Salou
als que assistirem juntament amb la regidora d'esports de l'ajuntament i
en el que lliurarem la distinció d'àmbit local a na Maria Plana Soria.
Alhora, informar que el proper dia 17 del corrent es celebrarà l'acte de
lliurament dels premis Tarragonès, en l'apartat de Creació Lucius Anneus
Florus dels quals rebrà la distinció l'artista Àlvar Calvet, candidat
proposat i promogut l'ajuntament.
El Sr. alcalde també informa que el Consell Comarcal ha denunciat
cautelarment els convenis de col·laboració reguladors de la gestió i
finançament de diferents serveis mediambientals amb l'únic efecte
d'evitar una pròrroga automàtica de dos anys de la concessió i així poder
iniciar una nova licitació del servei. Malgrat el contracte signat al seu dia
amb FCC SA acabi la seva vigència el proper 31 de desembre de 2014,
l'empresa continuarà prestant el servei, en interès públic, fins que es
resolgui el procés de licitació i operi el nou adjudicatari.
Informar també, que el passat dia 7 ens varem reunir el regidor
d'urbanisme i jo amb els Delegat del Govern de la Generalitat, Sr. Quim
Nin i amb el responsable dels Serveis Territorials del Departament de
Justícia, Sr. Baptista Capell per tractar de l'obertura del Centre
Penitenciari. Sol·liciten que l'ajuntament transigeixi amb la clàusula
condicional de l'obtenció de la primera ocupació de la infraestructura un
cop s'hagin iniciat els treballs d'execució del projecte de sanejament
integral del municipi. Es signarà un conveni en aquesta línia.
Informar també que durant aquests dies han vingut diverses vegades al
municipi tècnics de i'AGA i de l'empresa encarregada de la redacció del
projecte executiu Auding lntraesa per parlar del traçat i solució final del
sanejament. Se'ls hi ha fet un seguit d'observacions i concrecions.
El Sr. alcalde informa que l'Agència Catalana de l'Aigua ens ha requerit
perquè en el termini de dos mesos es doni una solució definitiva al
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problema de la infiltració d'aigua del riu al col·lector de residuals de la
Cativera. Segons ens han informat els tècnics directors de l'obra
d'urbanització estan els treballs gairebé acabats i sembla que el
problema estigui resolt amb l'anul·lació dels pous de registre i nomes en
manques tres per acabar els treballs. Està previst que acabin el dia 16
del corrent i llavors podrem fer visita d'inspecció.
El Sr. alcalde informa que ha rebut una proposta del diari digital
DelCamp.cat per instal·lar al municipi una càmera web amb estació
meteorològica que estaria vinculada a la nostra web i un bon
posicionament. El cost de l'oferta serien 1.400 € per a la instal·lació i 900
€ anuals de manteniment. A més ens ofereixen la possibilitat de gravar
un vídeo promocional de la població, d'uns dos minuts de durada, amb
drons, per import de 850 €.
Els reunits, després de valorar la proposta acorden citar l'empresa per
valorar la ubicació de la càmera i concretar-ne els detalls per decidir si es
contracta o no el servei.
El Sr. alcalde també informa que s'ha estudiat, conjuntament amb la
regidora d'esports, Sra. Goretti Gatell, la possibilitat d'instal·lar un tòtem
al carrer amb un desfibril·lador automàtic (DEA) mitjançant el qual,
qualsevulla que es trobi davant una emergència cardíaca podrà practicar
els primers auxilis a la víctima, doncs l'aparell facilita les instruccions i
monitoritza el pacient per subministrar el tractament adequat i una
vegada obert l'espai del DEA automàticament emet avís al servei
d'emergència per garantir l'atenció mèdica necessària.
La Sra. Sílvia Juanes pregunta quin seria el cost de l'aparell.
El Sr. alcalde respon que el preu, un com instal·lat, és de 5.800 € IVA inclòs i
que per al seu finançament es podria establir una mena de participació o
patrocini de les empreses que habitualment treballen amb l'ajuntament.
La Sra. Gatell pregunta si l'aparell requereix d'algun manteniment especial.
El Sr. alcalde respon que com la resta d'equips, cal vetllar les dates de
caducitat dels pegats i les bateries. L'empresa subministradora monitoritza els
aparells i es fan càrrec del manteniment.
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Informar que, respecte del subministrament de vuit ordinadors per a la sala
d'informàtica de la biblioteca, l'empresa adjudicatària, ICOT, SA, no podrà
complir el contracte perquè els seus proveïdors no li faciliten el material.
D'acord amb els serveis informàtics, s'adjudicarà el contracte a BEEP, de
Reus.
Alhora, dir que la get gran ha proposat de fer cursos d'informàtica aprofitant el
nou equipament de la sala.
El Sr. Gavaldà pregunta si hi ha dates proposades per la realització del curs.
La Sra. Juanes pregunta si se saben els horaris proposats.
El Sr. alcalde diu que proposen fer els cursos els dimecres a la tarda,de quatre
a cinc, mentre els alumnes surten de l'escola, berenen i van a la biblioteca o a
fer les activitats extraescolars. Per tant la incidència seria mínima.
El Ser. Gavaldà diu que es fa difícil compaginar el curs perquè coincideix amb
l'horari en que hi accedeixen els estudiants, que en aquesta hora ja han acabat
el seu horari lectiu escolar.

Finalment, informar que el resultat econòmic de la piscina municipal de la
Torre d'en Guiu ha estat el que seguidament es detalla:
Ingressos:
Despeses:
Resultat:

12.369,90 €
20.409,46 €
-8.044,56 €

l, essent les set i vint-i-un minuts de la tarda, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari acetal., estenc la present acta.
El secretari acetal.

Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta
d'octubre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 9 d'octubre de 2014.

2.

Proposta d'informació relativa a diverses qüestions d'interès
municipal.

3.

Torn obert de paraules.

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 9 d'octubre de 2014.
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S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 9 d'octubre de 2014, l'esborrany de la qual
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Informació relativa a diverses qüestions d'interès 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:
La directora de l'escola l'Agulla, Sra. Assumpció Bonet ha efectuat
diferents peticions per al centre. Han demanat fer un tancament a la zona
de l'aparcament de vehicles per habilitar-la com a pati addicional als
existents. Consultat preu per al tancament amb tanca metàl·lica de torsió
simple, el cost és de 4.500 €. Informats que el preu és inassumible, a
hores d'ara, per l'ajuntament, proposen pagar-ho a tres bandes: l'AMPA,
l'escola i l'ajuntament, sense concretar el percentatge de participació d
cadascun dels implicats.
La Sra. Sílvia Juanes pregunta quin ha estat el posicionament de l'AMPA.
El Sr. alcalde diu que un responsable de l'AMPA li ha dit verbalment que
si.
El Sr. Josep M Gavaldà diu que abans de fer qualsevol actuació al
respecte caldria comptar amb l'informe favorable del Departament
d'Ensenyament.
També han demanat la instal·lació d'una centraleta telefònica i
incrementar el nombre de terminals i línies instal·lades, doncs diuen que
reben queixes dels pares en el sentit que quan truquen troben la línia
ocupada. L'informàtic de l'ajuntament ha buscat diferents aparells que
per un cost mínim amplíin l'actaul sistema telefònic. Hi ha la opció de
comprar directament uns telèfons sense cables en el que un fa les
funcions d'operador i pot passar trucades als altres terminals. El cost
aproximat és de 400 €. Si després d'un estudi més acurat resulta viable i
adequat a les necessitats del centre, l'instal·larem, doncs l'opció de la
tradicional centraleta telefònica té un cost mínim de 1000 €
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També han demanat el canvi de les cortines existents als despatxos de
direcció, administració i cap d'estudis i per a la biblioteca per unes
cortines de lames que evitin l'excessiva irradiació solar i aïllin
tèrmicament. Demanats pressupostos al respecte, la inversió seria d'uns
1.100 €.
El Sr. Gavaldà pregunta si hi ha algun problema amb les existents, doncs
en els darrers sis anys de funcionament del centre no s'havien queixat.
La Sra. Goretti Gatell comenta que les persianes del tipus venecià no son
les mes adients. Al centre hospitalari del Vendrell on treballa les han
canviat. Acumulen pols i són entretingudes de netejar i delicades en
quant a la durabilitat.
En un altre ordre de qüestions, informar que assíduament hi ha
problemes d'avaries al pou de Coll de Tapioles, doncs el sistema de
control i gestió de l'abastament és molt antic i no acaba de funcionar. No
permet controlar la pressió del bombament i això fa que les canonades,
també molt antigues, no aguantin i tinguin fuites. Hem preguntat a una
empresa especialitzada en la matèria i ens passaran oferta per instal· lar
un sistema de control mitjançant radio. Demanarem un segon pressupost
per comparar preus.
Informar que l'associació de propietaris de la urbanització la Bonaigua
han sol·licitat la instal·lació d'uns reductors de velocitat per evitar que els
vehicles que entren a la urbanització pel nou accés des de la cruïlla ho
facin a massa velocitat.
El Sr. Gavaldà diu que seria escaient sol·licitar l'estudi i instal·lació
d'aquests elements a la Diputació, doncs ha estat l'ens que ha executat
l'obra de millora de l'accés.
Prossegueix l'alcalde dient que la Comunitat de Propietaris de Mas Vilet
ha presentat una petició d'ajut per una reparació a la xarxa d'abastament
d'aigua potable per import de 2.043, 17 €. Seria escaient de subvenir-los.
Valorada la situació, s'acorda concedir un ajut per import del 40% de la
factura.
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Seguint amb les peticions de subvencions, la Junta de Compensació de
Pins Blancs ha sol·licitat un ajut per minorar el cost de la reparació del
ferm dels vials de la urbanització, que els ha costat 4.452,62 €.
El Sr. Gavaldà diu que ca ser curosos en l'atorgament d'ajuts per aquest
concepte per quant, en el cas concret de Pins Blancs, no han estat
capaços d'avençar amb el procés urbanitzador que havien començat de
la ma amb Col de Tapioles.
Valorada la petició es convé atorgar-los-hi 1.000 € condicionats a que
iniciïn el procés urbanitzador i advertint-los que és la darrera
col·laboració fins aquell moment.
Finalment, per acabar amb les peticions d'ajuts, l'entitat sense afany de
lucre Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona ha
sol·licitat una subvenció per poder continua amb la seva tasca, tenint en
compte que els hi manquen 7.554,39 € per quadrar el pressupost.
S'estudiarà la petició amb més detall.
Finalment informar que una empresa de biomassa, amb domicili social a
Madrid, ha proposat de visitar l'escola per valorar la possibilitat de
canviar el sistema de calefacció de gasoil a pelets, només canviant els
cremadors i alguna que altra peça de la caldera. Respecte dels consums
de gasoli dels darrers anys, estalviaríem uns 4.000 € anuals.
Cal tenir en compte que el cost de les modificacions de les calderes és
de 15.800 € i que es finançaria durant 5 anys a raó d'uns 200 €
mensuals, resultant el cost final de l'operació en 17 .000 € i ells mateixos
subministrarien els pelets.
El Sr. Gavaldà pregunta quin espai seria necessari per emmagatzemar
pelet.
El Sr. alcalde diu que l'empresa afirma que l'espai existent és suficient
per emmagatzemar el pelet necessari.
El Sr. Guillén proposa demanar com a mínim una altra oferta i diu que
l'empresa de la Riera de Gaià, Martí Monclús també fa aquests treballs.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
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3. Torn obert de paraules.

Intervé la Sra. Sílvia Juanes per informar que en visita a l'escola de la
responsable dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Sra. M. Àngels
Gonzalez Estremad, per valorar les necessitats educatives del centre,
ens ha informat que l'institut dels Pallaresos s'està quedant petit i que
estan buscant on ubicar un centre per als alumnes de 12 a 14 anys,
equivalent a primer i segon d'ESO.
La directora de l'escola, Sra. Assumpció Bonet, va proposar les antigues
escoles com una alternativa. Com a regidora els hi vaig explicar l'ús que
en fèiem de les instal·lacions i que ja no estaven afectes a l'ús educatiu,
sense que aquesta dada els resultés un impediment.
Cas que no es pugui fer el centre esmentat, de cara al curs vinent els
alumnes s'haurien de desplaçar a Sant Pere i Sant Pau. Com que és una
qüestió urgent, en breu vindran uns arquitectes del departament per
valorar l'estat i les possibilitats de l'edifici de l'Avinguda de Catalunya
Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per explicar que al seu moment va costar
moltíssim aconseguir la desafectació a l'ús educatiu del complex de les
antigues escoles. A més, la derivació dels alumnes a Sant Pere i Sant
Pau no sembla lògica, una altra opció seria l'Institut Pons d'lcart de
Tarragona. El que està clar és, però, que en aquesta qüestió ajuntament i
escola hem d'anar plegats i per tant caldrà estudiar-ho detingudament.
El Sr. alcalde diu que cal debatre la qüestió amb una proposta seriosa i
treballada per part dels Serveis Territorials d'Ensenyament, que
quantifiqui el nombre d'alumnes, els espais necessaris, la durada, les
obres a fer i el seu finançament, etc.
Intervé la Sra. M Goretti Gatell i pregunta si se sap quelcom respecte de
la millora del ferm de les pistes de tennis.
El Sr. alcalde respon que s'ha demanat pressupost alternatiu a l'empresa
Patran Gosat Dorada, SL i que encara no l'han lliurat, doncs els
pressupostos que teníem damunt la taula eren molt cars.
El Sr. Gavaldà qüestiona la viabilitat que l'empresa esmentada pugui fer
aquests treballs per caure fora de l'àmbit habitual de treball que és la
o.avimentació viària, però no per a aquesta obra. En aquest sentit
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proposa consultar a una empresa especialitzada en la construcció de
pistes esportives.
Novament intervé el Sr. Gavaldà per explicar que respecte la làmina tèxtil
de protecció a instal·lar a la coberta de l'auditori del centre cultural,
respecte de la que l'arquitecte municipal va sol·licitar acreditació de la
qualitat i característiques tècniques, l'empresa instal·ladora està
estudiant quin sistema és el més eficaç per fixar-la a la coberta existent,
atès que la superfície d'aquesta coberta esta molt deteriorada.
El Sr. Gavaldà informa que respecte la continua caiguda de fulles dels
plataners de l'Avinguda de Catalunya i després que els tractaments
aplicats per l'empresa del municipi VOLPA no hagin sortit l'efecte
esperat, s'ha plantejat la qüestió a l'enginyer agrònom Sr. Busquets,
tècnic de parcs i jardins de la Diputació de Barcelona perquè diagnostiqui
el problema i proposi el tractament més adequat.
El Sr. alcalde diu que també es demanarà l'opinió al cap de la brigada de
parcs i jardins de l'ajuntament de Tarragona.
El Sr. Gavaldà explica
del pou de la neu, al
tractament de neteja
protecció, per a la qual

que la premsa de vi instal·lada al pati de davant
castell, es troba molt oxidada i caldria fer-hi un
d'aquest òxid i donar-hi una imprimació de
cosa es demanaran pressupostos.

Finalment, el Sr. Gavaldà explica que d'acord amb la família el proper dia
1O de novembre es faria l'acte institucional de celebració del centenari
del naixement de la veïna Angeleta Español Güell, acte que tindria lloc a
la Sala de plens.
l, essent les set i vint-i-dos minuts de la tarda, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari acetal., estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia vint de
novembre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colom ina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 30 d'octubre de 2014.

2.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la instal·lació i
dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la
gent gran.

3.

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de
subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de l'Aigua) per a la
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realització d'actuacions de conservació
públiques en tram urbà.

manteniment de lleres

4.

Proposta d'atorgament d'un ajut al Srs. Alejandro i Javier Cabello
Ortiz, per a la pràctica de judo, en el marc de les bases de
subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de
lucre per a l'exercici i promoció d'activitats esportives.

5.

Proposta d'atorgament dels ajuts per a la celebració de festes a les
urbanitzacions.

6.

Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes
diversos.

7.

Proposta d'aprovació dels comptes de la Festa Major.

8.

Torn obert de paraules.

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 30 d'octubre de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2014, 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 instal·lació i dinamització de
parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran.
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 la Diputació de Tarragona de data 26 de
setembre de 2014, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i les
bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió de
subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut
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especialment dissenyats per a la gent gran, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 269, de 22 de novembre.
L'ajuntament pretén concórrer a l'esmentada convocatòria per a la
instal·lació d'un parc de salut de les característiques corresponents al
model B de la base quarta de les reguladores dels ajuts el qual es pretén
instal·lar a la finca urbana de titularitat municipal situada al final del carrer
Eufemià de Queralt, amb referència cadastral 9897403CF5599H0001 PH i
amb una superfície total de 460 m2, confrontant amb el Centre Cultural, a
tocar del consultori mèdic, de la llar d'avis i d'altres equipaments i espais
públics que han esdevingut centres neuràlgics de relació social diària de la
gent gran de la vila.
Dins el total de la població municipal, xifrada en 4.260 habitants a la data
del present acord, els majors de 65 anys representen gairebé un 13 % de
la població, percentatge que es veurà incrementat si hi sumem els 262
individus majors de 60 anys. Aquest grup humà, des de fa anys està
organitzat mitjançant l'Associació Casal de la Gent Gran, entitat que
esdevé essencial per organitzar les relacions socials d'aquest col·lectiu i a
la que es dirigirà especialment la instal·lació de l'equipament i a la que
s'implicarà en el seu ús.
Alhora, la regidoria municipal de Sanitat, Benestar, Família i Esports serà
l'encarregada de gestionar el procés d'implantació i difusió del parc de
salut.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.
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Segon.

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

Tercer.

Sol·licitar l'ajut per a la instal·lació i dinamització d'un parc de
salut per a la gent gran, model B, de conformitat amb les bases
de la convocatòria suara esmentada, assumint els
compromisos següents:
- Destinar els béns mobles donats a l'ús comú general i situarlos en el domini públic local durant un mínim de 1O anys.
- Col·laborar pel correcte manteniment, higienització i
funcionament de l'equipament. Passat el període de garantia i
manteniment, l'ajuntament se'n farà càrrec. No obstant això, i
durant el període de vigència de la garantia, l'ajuntament
assumirà les despeses causades per aquells danys soferts en
els béns que no s'incloguin dins del manteniment bàsic, així
com de la neteja.
- Realitzar les adaptacions de l'espai si és necessari, un cop
l'empresa adjudicatària faci la primera visita al municipi, per a la
correcta instal·lació de l'equipament.
- Realitzar actuacions de difusió per tal d'impulsar i assegurar
l'ús adequat.
- Designar una persona de l'ajuntament, o un servei
responsable, de dur a terme una inspecció ocular per tal
d'assegurar el permanent estat d'ús de l'equipament.
- Enviar a la Diputació un informe anual de l'ús del parc els dos
"primers anys de funcionament, amb descripció dels actes duts
a terme des de l'ajuntament que han inclòs el parc de salut,
entre d'altres (base onzena de les reguladores dels ajuts).

Quart.

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que
disposa la base setena de la convocatòria.

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (Agència Catalana de l'Aigua) per a la realització
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d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en
tram urbà.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Vista la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
TES/2465/2014, de 23 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria
de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació
i manteniment de les lleres públiques en tram urbà durant l'any 2015 i les
seves bases reguladores.
Alhora, examinades les bases generals que consten a l'annex de la
Resolució esmentada, segons les quals es tracta de realitzar projectes
inclosos dins el Programa de manteniment i conservació de les lleres
públiques per a la gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels
elements vegetals que poden acumular-se a l'espai fluvial.
Aquests treballs seran realitzats directament per l'Agència Catalana de
l'Aigua mitjançant l'Empresa Pública de la Generalitat (Societat mercantil
Anònima), Forestal Catalana, SA, essent a càrrec de l'ajuntament el 20%
del cost total de l'actuació sol·licitada, establint un topall de 3.000 € per
actuació i s'articularan, cas de ser beneficiaris de l'ajut pretès, mitjançant
la signatura d'un conveni regulador entre i'AGA i l'ajuntament.
Examinat el projecte de l'activitat redactat per l'arquitecte de l'ajuntament
Sr. Jonathan López Skooj, que preveu actuar sobre el tram del riu que
discorre entre el pont de l'antiga via del ferrocarril i el pont de la carretera
T-203 a la sortida del nucli urbà en direcció a la Riera de Gaià, prenent
com a punt de partida les actuacions que en matèria d'enjardinament es
contemplaren en el projecte de recuperació d'un tram del riu que
l'ajuntament aprovà ja fa anys de cara a la recuperació del cabal
mediambiental del riu i pel qual s'obtingué la preceptiva autorització de
i'AGA.
Alhora cal remarcar que aquesta neteja que es promou seria
complementària a les actuacions que en aquest marc ve realitzant
l'ajuntament per al manteniment i conservació de la zona humida
protegida de la resclosa (Espai d'Interès Natural Protegit) i a l'entorn del
parc municipal de la Torre d'en Guiu i de totes les alteres actuacions que,
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de forma coordinada amb grups ecologistes i de custòdia del riu, com ara
Salvem el Gaià o l'Associació Mediambiental la Sínia, es duen a terme.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l'adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
pel ple de l'ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011
mitjançant decret de l'alcaldia 2011 /345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per Resolució TES/2465/2014, de 23 d'octubre, per la
qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents
en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de
les lleres públiques en tram urbà durant l'any 2015 i les seves
bases reguladores.

Segon.

Acceptar expressament les bases de la convocatòria regulada
per la citada Resolució TES/2465/2014, de 23 d'octubre,
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
6.745, de 7 de novembre de 2014.

Tercer.

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

Quart.

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

Cinquè.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a l'Agència Catalana de l'Aigua.

4. Atorgament d'un ajut al Srs. Alejandro i Javier Cabello Ortiz, per a
la pràctica de judo, en el marc de les bases de subvencions a
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particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a
l'exercici i promoció d'activitats esportives.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 11 de novembre de 2014 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de
la urbanització Esplai Tarragoní, va sol·licitar una subvenció per a
l'exercici i promoció d'activitats esportives per a la pràctica de judo que
exerceixen els seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz, de 21 anys i
categoria sub 21 i menys de 66 kilograms, el primer i de 15 anys i
categoria sub 15 i menys de 60 kilograms el segon, segons les bases
aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 2003
(publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts
en les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una
relació de despeses de la temporada que importa la quantitat de 3.735 €,
dels quals 1.495 € corresponen a les despeses d'en Alejandro Cabello
Ortiz i els altres 2.240 € corresponen a les despeses d'en Javier.
Atès que per al pagament de l'import que s'atorgui serà necessari
presentar la documentació que determina la base desena.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que
representant del seus fills, Alejandro i Javier Gabella Ortíz una
subvenció per import de 335 € (tres-cents trenta-cinc euros) en
virtut de l'establert a la base cinquena de les bases reguladores
dels ajuts, per a la pràctica del judo, temporada 2013/2014 i de
la dotació pressupostària de l'ajuntament respecte als ajuts.

Segon.

Establir que, prèviament al pagament de l'ajut concedit, la
titular haurà d'acreditar fefaentment el compliment de l'obligació
de fer constar la col·laboració de l'ajuntament, d'acord amb allò
contemplat a la part expositiva d'aquest acord.

Tercer.

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

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

5. Atorgament dels ajuts per a la celebració de festes a 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:
Vistes los sol·licituds de subvenció que presenten diverses
urbanitzacions del municipi en ocasió de les festes que venen celebrant
generalment durant l'estiu, amb la justificació de les despeses
efectuades.
Atès que habitualment l'ajuntament els ve atorgant ajuts amb aquesta
finalitat per a fer front a les despeses que generen.
Vistos els criteris aprovats en la Junta de Govern de data 12 de gener de
2012 per la distribució d'aquestes subvencions.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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 2011, prorrogat, en quant a
l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de l'import corresponent a
subvenció de festes 2014 a les urbanitzacions que es
relacionen tot seguit:
URBANITZACIÓ
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins
Comunitat de Propietaris El Mèdol
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Comunitat de Propietaris Sant Roc
Junta de Compensació Esplai Tarragoní
TOTAL
Segon.

300€
1.000 €
2.365 €

Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma.

6. Atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes
diversos.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Ateses les activitats que realitzen, entre d'altres, les entitats sense ànim
de lucre de la vila Coral Sant Nicasi, Casal de la Gent Gran, Comissió de
Sant Nicaset i la Colla de Gegants i Grallers, cadascuna dins el seu àmbit
material d'actuació i, a més a més, col·laborant amb l'ajuntament en la
dinamització del municipi.
Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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.
Atès el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d'execució
del Pressupost municipal per a l'exercici de 2014 en quant a
l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
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
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar els ajuts que seguidament es relacionen per tal de
subvenir parcialment les despeses de funcionament de les
entitats respectives:

Entitat
Coral Sant Nicasi
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Casal de la Gent Gran
Comissió de Sant Nicaset
Colla de Gegants i Grallers
Total
Segon.

1.500 €
350€
250€
3.600 €

Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat en
legal forma.

7. Aprovació dels comptes de la Festa Major.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Examinada la relació de despeses i ingressos dels diferents actes de la
Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 60.881,59 €
(seixanta mil vuit-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-nou cèntims) i
uns ingressos de 9.306,50 € (nou mil tres-cents sis euros amb cinquanta
cèntims).
Els reunits acorden la seva aprovació assumint el faltant amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària.

8. Torn obert de paraules.
El Sr. alcalde informa que avui s'ha iniciat el pla d'ocupació "Programa
Treball i Formació" que de forma coordinada per a diversos municipis ha
tramitat el Consell Comarcal i que, tal i com havíem sol·licitat mitjançant
acord d'aquesta Junta del passat 30 de juliol, ens han assignat una
persona durant sis mesos com a reforç a la brigada municipal.
El Sr. alcalde explica que després de diverses converses tant amb
l'ajuntament de Pallaresos com amb el Servei de Transports de la
Generalitat ens han autoritzat a traslladar una marquesina d'una parada
d'autobús que havia quedat fora d'ús a la parada que hi ha just en front
de l'Esplai Tarragoní. Per situació geogràfica està dins el terme municipal
de Pallaresos, però els beneficiaris seran els usuaris de la línia de
transport públic del Catllar.
El Sr. alcalde informa que ja ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la
Província l'anunci públic per a la provisió, amb caràcter interí, de la plaça
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de secretaria de l'ajuntament d'acord amb allò acordat en sessió del
passa dia 9 d'octubre. Una vegada es publiqui l'anunci al DOGC sabrem
el termini fins al que es poden presentar sol·licituds.
En aquesta línia de qüestions, informar que també ha sortit publicat
l'anunci per a la provisió en règim d'interinatge de dues places de peó,
amb formació de borsa de treball. Es preveu que hi hagi molta
concurrència.
El Sr. alcalde també informa que avui mateix s'han iniciat les obres de
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon per part de l'empresa
Excavacions Casanova Bertran, SL. En breu es preveu que s'iniciïn les
obres de "nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació", adjudicades
a l'empresa Benito Arnó e Hijos, SAU.
Informar també que el proper diumenge dia 23 hi ha programada una
caminada solidaria per camins municipals amb l'objectiu de recaptar fons
per la Marató de TV3.
Informar també que el cap de setmana del 29 i 30 de novembre hi ha
programada una trobada d'autocaravanes al municipi organitzada per
l'entitat Lleure i Camper, acte que s'ha fet coincidir amb la festa de l'oli
nou de la Cooperativa.
Intervé el Sr. Carles Guillén per fer un resum dels actes festius
programats per al mes de desembre que s'iniciaran amb la celebració de
la festa major d'hivern el cap de setmana del 13 i 14 de desembre,
continuarem amb les estampes nadalenques el dia 20, el dia de Nadal es
farà el tradicional Cagatió i es clouran les celebracions amb el concurs de
pessebres i la cavalcada de SSMM els Reis Mags d'Orient.
Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per explicar que la idea inicial que s'havia
convingut de reposar la tela asfàltica de protecció de l'aïllament acústic
de la coberta de l'auditori del centre cultural, finalment no és factible
degut al mal estat de la superfície on s'ha de soldar la nova tela i, per
tant, no en garanteixen la adherència, per la qual cosa cal procedir a la
substitució de l'aïllament acústic en la seva integritat, acordant-se
demanar pressupostos en aquest sentit.

Plaça de la Vila, 1

43764 El Catllar
Telèfon 977 65 31 01
Fax 977 65 31 08
elcatllar@elcatllar.cat
www.elcatllar.cat

11

Ajuntament del Catllar

També respecte al centre cultural, el Sr. Gavaldà explica que la cúpula
existent al sostre del vestíbul de l'edifici, que és d'un material plàstic,
presenta algun problema d'estanquitat i quan plou molt s'infiltra aigua;
consegüentment, caldrà substituir aquests elements instal·lats fa 20
anys. Així, doncs, es convé en executar aquests treballs previs els
pressupostos oportuns.
El Sr. Gavaldà proposa que seria convenient repassar les voreres de
l'avinguda de Catalunya i l'entorn del Centre Cultural, doncs per efecte
principalment de les arrels dels arbres, hi ha alguns punts on s'ha aixecat
l'enrajolat. En aquest sentit, aprofitant que tenim els paletes que estan
executant l'obra de condicionament de l'ermita, es convé en que ho faci
aquesta mateixa empresa.
El Sr. Gavaldà diu que convindria parlar amb l'empresa que va dur a
terme els treballs de museïtzació del castell per tal que fessin un estudi
proposta per al centre d'interpretació de la zona humida de la resclosa
del riu que es previst instal·lar a l'ermita un cop acabin les obres, i parlarne amb el grup ecologista.
El Sr. Gavaldà exposa que en els darrers anys l'ajuntament ha fet una
aposta evident pel que fa a la recuperació i manteniment del patrimoni
arquitectònic i històric de la vila, de la qual n'és un bon exemple
l'expropiació i posterior rehabilitació del castell que ha permès, a més,
ubicar-hi el Centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià; però també
els jaciments prehistòrics existents al municipi, o bé l'edifici de la església
parroquial, principalment. En aquest sentit i considerant d'interès donar
continuïtat a aquesta tasca cultural i patrimonial i alhora assegurar-ne el
seu manteniment més enllà dels ajuntaments que puguin haver-hi en un
futur, proposa la creació d'un ens tipus fundació o la figura que
jurídicament es consideri més adient, amb autonomia pròpia però vinculat
a l'ajuntament, que tingui cura de la conservació, difusió i promoció del
patrimoni arquitectònic, històric i cultural de la nostra vila, amb la
incorporació en el patronat corresponent de persones de la nostra
població d'alguna manera vinculades a aquesta temàtica, així com per
especialistes en el camp de la història i l'arqueologia, principalment.
Analitzada la proposta, s'acorda encarregar al professor Josep Ramon
Fuentes, doctor en dret i professor titular de dret administratiu, i director
del Departament de dret públic de la universitat Rovira i Virgili perquè
Plaça de la Vila, 1
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estudiï la figura jurídica més adient
l'aprovació del plenari de l'ajuntament.

posteriorment proposar-ne

Finalment, la Sra. Goretti Gatell informa que en recents converses amb el
rector de la parròquia, en Mn. Joan Brulles, varen acordar que
l'ajuntament, després de la tria del material aprofitable que hi ha al local
situat darrera de la parròquia, conegut com "el cau" i on es desenvolupà
el projecte de la ludoteca municipal, per guardar-lo en un altre indret i
llençar la resta, podrien aprofitar l'espai per gestionar serveis a la
comunitat, com la distribució d'aliments procedents de donacions entre
els més necessitats.
l, essent les sis i quatre minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde

El secretari acetal.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2014

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia onze de
desembre de dos mil catorze, sota la presidència del Sr. Antonio López i
López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M. Gavaldà i Colamina
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat lnglès i Novell
SECRETARI ACCIDENTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA:
1.

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària de data 20 de novembre de 2014.

2.

Proposta d'aprovació de la primera certificació de l'obra de
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon.

3.

Proposta d'atorgament d'una subvenció a l'Agrupació de dones del
Catllar per les activitats realitzades durant l'any.

4.

Torn obert de paraules.
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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 20 de novembre de 2014.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a
la sessió ordinària del dia 20 De novembre de 2014, l'esborrany de la
qual havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia
d'aquesta sessió.
2. Aprovació de la primera certificació de l'obra de condicionament
de l'antiga ermita de Sant Ramon.
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 Local de 9 d'octubre de 2014 es
va aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'interior de
l'ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada redactada per
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a
l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL, per la quantitat de
24.380,52 € (equivalents a 20.149, 19 € més 4.231,33 € corresponents al
21% d'IVA).
L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial
d'inversions sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014.
Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada.
Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primer certificació
d'obra, la qual ha estat informada favorablement.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

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

Aprovar la primera certificació corresponent a l'obra
"condicionament de l'ermita de Sant Ramon", per un import
total de 4.051,34 € (quatre mil cinquanta-un euros amb trentaquatre cèntims), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament.

2

~

Ajuntament del Catllar

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona.

3. Atorgament d'una subvenció a l'Agrupació de dones del Catllar
per les activitats realitzades durant l'any.
Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Ateses les activitats que realitza l'associació Agrupació de dones del
Catllar, destacant especialment les iniciatives relacionades amb la
promoció d'activitats d'interès públic.
Examinada la sol·licitud d'ajut presentada per l'entitat i acompanyada del
pressupost anual de l'entitat, el qual presenta un resultat negatiu.
Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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.
Atès el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d'execució
del Pressupost municipal per a l'exercici de 2014 en quant a
l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
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 2014/304, de 23 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar la quantitat de 1.500 €, consignada al pressupost
municipal vigent, en concepte d'ajut a l'Agrupació de dones del
Catllar per tal de subvenir, parcialment, les despeses de
funcionament de l'entitat.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat en
legal forma.
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4.

Torn obert de paraules.

El Sr. alcalde informa que des de l'escola l'Agulla s'ha tramès una carta
als pares dels alumnes en que s'informa que el centre tancarà el dia 12
de desembre amb motiu de la festa major de Sant Nicaset el redactat
poc afortunat de la que indueix a confusió per quant sembla que la data
de la festa local hagi estat fixada per l'ajuntament amb poca antelació
quan les festes locals de la població es fixen, d'acord amb la Generalitat,
d'un any per l'altre. Per esvair qualsevol mena de dubte al respecte
s'encomana a la regidora d'ensenyament que faci constar aquest fet a la
propera assemblea del Consell Escolar a la que assisteixi.
El Sr. alcalde explica que s'ha rebut invitació del Mossèn per assistir a
l'ofici de la festa major el proper diumenge a les 11 del matí. Com ja és
habitual l'assistència és a títol i elecció personal de cada regidor.
El Sr. alcalde informa que, respecte de la instal·lació d'una marquesina a
la parada d'autobús que hi ha just en front de l'Esplai Tarragoní provinent
d'una parada que havia quedat fora d'ús a els Pallaresos, hem rebut
l'autorització d'obres en zona d'influència de carreteres de la Diputació,
permís que unit al del Servei de Transports de la Generalitat i al
consentiment de l'ajuntament dels Pallaresos ens permeten executar
l'obra en breu.
Informar que respecte dels processos de selecció de personal oberts, un
cop transcorregut el període de presentació de sol·licituds, per a la
provisió en règim d'interinatge de dues places peó de la brigada
municipal, amb formació de borsa de treball, s'han presentat un total de
59 candidats. Per al procés de provisió de la plaça de secretaria
intervenció de l'ajuntament amb caràcter interí s'han rebut 18 sol·licituds.
En quant a aquesta darrera qüestió semblava que una secretari
interventora habilitada estava interessada en traslladar-se de
l'ajuntament on està actualment, a la província de Lleida, però les seves
pretensions econòmiques no eren assumibles, doncs demanava un salari
de 55.000 € anuals, més si tenim en compte que als ajuntaments dels
municipis propers amb població similar es paguen uns 4 7 .000 euros
anuals de mitjana.
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Informar també que el proper dissabte hi ha programada una
concentració d'autocaravanes promoguda per l'associació Lleure Càmper
Club Catalunya coincidint amb l'acte inaugural de l'àrea zona habilitada
per al buidat dels dipòsits d'aigües grises i aigües negres de les
caravanes ubicada a l'aparcament del Camí de la Font. Hi ha un total de
40 vehicles confirmats, que equival a la presència d'aproximadament 100
persones. S'espera que l'impacte econòmic als comerços i locals de
restauració del municipi sigui positiu.
El Sr. alcalde també informa que s'ha reunit amb responsables i tècnics
del servei de carreteres de la Diputació per estudiar la viabilitat d'instal·lar
un pas de vianants a la carretera T-203 que uneixi les urbanitzacions la
Bonaigua i Mas de Blanc, especialment per l'accessibilitat a la parada
d'autobús, tal i com s'havia sol·licitat des de l'ajuntament quan es
realitzaren les obres d'accés a la urbanització i adequació del mur entre
la carretera i el vial principal. La intenció es redactar un projecte per
incloure'l al pressupost de 2015 en el que es construirà el pas de
vianants il·luminat i amb una esquena d'ase a banda i banda per garantir
la seguretat dels usuaris.
Informar també que degut a uns fortes ràfegues de vent, tipus tornado o
fenomen similar, han caigut uns quants pins al camí de la Farga. S'ha
contactat amb els propietaris dels terrenys perquè retirin els arbres.
L'ajuntament col·laborarà en les tasques de neteja i restabliment del pas
pel camí.
Informar que, recollint les peticions dels veïns de la Cativera es procedirà
a la millora del traçat del camí d'accés a la urbanització en dos punts
concrets en que la manca de visibilitat i l'estrenyiment de la via fan
augmentar la perillositat de la circulació de vehicles. Els terrenys afectats
per la possible intervenció són de la Sra. Fortuny, i ja han manifestat el
seu consentiment. L'arquitecte de l'ajuntament farà la memòria per
executar els treballs el mes aviat possible.
Finalment, informar que arran de l'informe de secretaria intervenció
relatiu a l'aplicació de la normativa sobre permisos i vacances del
personal al servei de l'administració i atès que els dies 1 de novembre i 6
de desembre cauen en dissabte una d'aquestes dues festivitats es pot
gaudir el dia que el treballador sol·liciti.
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Intervé la Sra. Sílvia Juanes per informar que s'ha rebut una quantiosa
donació de llibres de l'Hemeroteca de Tarragona provinent de duplicats
del seu fons. En breu es procedirà a la seva catalogació i passaran a
formar part del fons de la biblioteca municipal.
Novament intervé la Sra. Juanes i comunica que el tradicional concert de
Nadal es realitzarà el proper dia 3 de gener a l'Església i anirà a càrrec
de l'Orquestra Carnera Musicae.
Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per explicar que, tal i com s'havia
acordat, ja es disposa del pressupost per a l'arranjament de la xemeneia
de la fàbrica. L'import de l'actuació és de 4. 700 € més IVA, doncs cal
tenir en compte que a banda dels treballs de paleta, s'han de desplaçar
dues grues de grans dimensions en dues ocasions, una vegada per a
prendre mides exactes on s'han de situar les corretges metàl·liques i una
segona per a instal· lar-les. Si bé la fàbrica és de titularitat privada cal
tenir en compte que es tracta d'un edifici d'interès que figura al catàleg
d'edificis protegits del POUM, sembla convenient que l'ajuntament hi
col·labori econòmicament; en aquest sentit proposaria una aportació de
fins un 50% del cost estimat dels treballs. S'encarrega la gestió de
l'assumpte i les negociacions amb la part al regidor d'urbanisme.
Finalment intervé el Sr. Gavaldà i diu que s'ha produït un nou episodi
d'ús inadequat dels mitjans de comunicació locals, web i facebook, per
promoció personal de l'alcalde amb la publicació d'una entrevista en tant
que militant del partit socialista, la qual cosa no és acceptable ..
El Sr. alcalde explica que és tracta d'un error de la persona encarregada
de la gestió dels continguts, que es procedeix a la seva retirada i que
s'han donat instruccions concretes perquè no torni a succeir.
l, essent les sis i sis minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal.,
estenc la present acta.
Vist i Plau
L'alcalde
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