ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 13 D’AGOST DE
2015

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 18 hores del dia 13 d’agost de
dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple,
de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels Ens locals.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Antonio López López
REGIDORS/ES:
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre
del dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT PER A LA UBICACIÓ D’UN
INSTITUT ESCOLA.
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Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament,
ha posar de manifest a aquest Ajuntament la seva intenció d’ubicar en el
nostre municipi un Institut Escola per tal de poder impartir-hi
l’ensenyament secundari obligatori, atès que, degut a l’increment del
nombre d’alumnes s’ha produït una saturació del centre ubicat al municipi
del Pallaresos.
L’ajuntament del Catllar és propietari d’un immoble situat a l’avinguda
Catalunya núm. 3, on si van ubicar les antigues escoles i que actualment
no té un ús específic, el qual es considera idoni per la implantació del
Institut Escola.
La Generalitat de Catalunya ha tramés un projecte de conveni de
col·laboració
entre aquesta i l’ajuntament per tal d’ubicat en el nostre municipi un
Institut Escola, en que es preveu la cessió gratuïta de l’ús de l’immoble
esmentat.
El Secretari Interventor ha emès informe favorable a la cessió d’ús
sol·licitada per la Generalitat de Catalunya, en el que es fixa la normativa
d’aplicació.
Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Cedir a la Generalitat de Catalunya l’ús gratuït de l’immoble
situat a l’avinguda Catalunya núm. 3, per tal que el destini a la ubicació
d’un Institut Escola.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient, durant el termini
de 30 dies per tal que tots el interessats puguin presentar-hi al·legacions i
suggeriments.
Tercer.- Fer constar a la Generalitat de Catalunya el fet que si l’immoble
cedit no es destina a l’ús previst, revertirà immediatament i de ple dret al
patrimoni de l’ajuntament.
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Quart.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el text integra del qual
consta en l’expedient.
Cinquè.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per al formalització
d’aquest acord.”
Acte seguit pren la paraula el Sr. Tarantino i manifesta que cal aclarir que
l’ajuntament es reserva l’ús de l’edifici i les instal·lacions cedides, per tal
d’utilitzar-les fora de l’horari lectiu.
El Sr. Alcalde manifesta que es podrà utilitzar la part de l’edifici que no
utilitzi l’institut i a més és podrà utilitzar la totalitat un cop hagin acabat les
classes.
Intervé el Sr. Guillen posant de manifest que en les converses prèvies
que hi ha hagut amb Ensenyament es va acordar que es podria utilitzar
l’edifici fora de l’horari lectiu.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’afegit que
el conveni a signar incorporarà una clàusula en la que es contempli la
facultat de l’ajuntament d’utilitzar l’immoble cedit en la part que no utilitzi
l’institut, i en la seva totalitat fora de l’hora lectiu, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé
Gomis i Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles
Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
2. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS
PER L’ANY 2016.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“L’Ordre del Departament de Treball EMO/168/2015, de 25 de maig, per
la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2016 (DOGC núm. 6888, de 9 de juny), estableix en el seu article 2
que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a
proposta dels ajuntaments.
D’acord amb que en el mateix sentit estableix l’article 37 de l’Estatut dels
Treballadors, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer.

Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2016 els
dies 26 d’agost (divendres) i 16 de desembre (divendres).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al calendari de
festes oficials per al 2016.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé
Gomis i Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles
Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
I, essent les divuit hores i quinze minuts i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’alcalde

El Secretari

4

1.2.1.2 2015.009(366)

