Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia setze de
febrer de dos mil dotze,
dotze sota la presidència del Sr. Antonio López i López,
López
primer tinent d’alcalde,
d’alcalde es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors
que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
PRESIDENT:
Antonio López i López
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Gorettiti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Josep M. Gavaldà i Colomina,
Colomina Alcalde
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. president,, 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 GENER DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 12 de gener de 2012,, l’esborrany de la qual havia
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. EXPOSICIÓ DE TEMES DE LES REGIDORIES.
REGIDORIES
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
a

Ajuntament del Catllar

El Sr. Antonio López informa que s’han programat un seguit de caminades
populars pel terme municipal per tal de fomentar l’activitat física i donar a
conèixer el patrimoni natural i els indrets amb especial valor paisatgístic del
municipi.
Les caminades
inades es preveuen realitzar els dies 26 de febrer, 25 de març, 6 de
maig i 3 de juny.
Finalment, i com a colofó, es preveu realitzar una sortida per al dia 1 de juliol,
per anar a conèixer la Juncosa del Montmell, en que els integrants del grup
excursionista
ista d’aquesta població ens faran de guia. Per al desplaçament
s’haurà de contractar un autobús i es donarà l’opció de dinar a un restaurant o
fer pícnic. S’ha calculat que el preu de la sortida per participant estarà al
voltant dels 5 euros.
També s’informa
rma que els dies 10 i 11 de febrer es va realitzar un curs de
Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als vigilants
de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat de les
piscines municipals i per a l’encarregat
l’encarregat de sala de l’auditori del centre cultural,
als efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos
necessària la utilització de l’aparell desfibril·lador que té l’ajuntament. Ni
l’agutzil ni el bidell del CEIP van poder assistir-hi.
assistir
Arran de diferents converses amb especialistes en la matèria es proposa
comprar un altre aparell desfibril·lador automatitzat i fer extensiu el curs per
als responsables del Club Esportiu El Catllar, doncs és obligatori que als dies
de partit hi hagi un aparell
arell al camp i una persona facultada per utilitzar-lo.
utilitzar
Es comunica que ja ha finalitzat el repartiment de les noves peces de roba
que completen l’uniformitat dels vigilants municipals i que es redactarà un
reglament regulador de la utilització del vestuari
vestuari d’aquets col·lectiu. Mentre no
es faci aquesta darrera tasca, es preveu que utilitzin les peces bicolor
recentment adquirides ja que faciliten la seva identificació visual per als veïns.
Les camises es reservaran per als actes oficials en que s’hagi de cuidar la
imatge institucional de la Corporació.
Finalment s’informa que en breu es preveu adquirir un nou vehicle 4x4 per als
vigilants en substitució de l’actual, atès que aquest ja està deteriorat pel seu
us. El nou vehicle es rotularà i serigrafiarà per
per ser fàcilment identificable.
Intervé la Sra. Goretti Gatell per informar que s’han programat, conjuntament
amb la direcció del CEIP l’Agulla i l’AMPA, un seguit d’activitats per al foment
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de l’activitat física dels alumnes. En primer lloc i durant el mes
m
d’abril es
preveu fer una sessió gratuïta d’iniciació al golf per als alumnes a partir de P5.
Aquesta acció es durà a terme a l’escola de golf del Club Costa Dorada. Els
nens i nenes del CEIP s’hi desplaçaran caminant. Posteriorment, al mes de
juny es duran
uran a terme unes jornades d’iniciació al tennis a les pistes
municipals de la Torre d’en Guiu.
També s’ha programat una prova duatló oberta i adaptada per a participants
de totes les edats per tal que hi puguin participar els alumnes del CEIP. La
prova ess preveu realitzar el proper 13 de maig.
En quant a la programació d’activitats esportives per a adults es preveu
realitzar, el 15 d’abril, l’Open Natura, comptant amb la col·laboració de la Colla
BTT del municipi. Per aquest anys
anys s’ha aconseguit rebaixar el cost respecte
els altres anys.
S’està negociant la realització de l’Eternal Running, cursa lúdica d’obstacles,
per al proper 10 de juny. Encara està pendent de concretar.
En quant a les activitats que es realitzen a la sala gran de l’edifici de les
antigues
ntigues escoles, el promotor i professor de taekwondo ha informat que cessa
l’activitat per manca d’alumnes. Abans d’adoptar aquesta mesura se li
proposà de coordinar--se
se amb l’AMPA per organitzar conjuntament aquesta
pràctica esportiva, però no hi va haver acord.
Finalment informar que l’associació Mestral, per a la millora de la qualitat de
vida de les persones amb minusvalia física, ens ha ofert la seva col·laboració
per detectar mancances en la mobilitat urbana d’aquest col·lectiu, en el marc
del programa
ma que duen a terme amb el nom “anem-hi
“anem hi junts”. Desplacen els
seus tècnics al municipi i després d’una avaluació de les instal·lacions i la
vialitat presenten un informe amb propostes a tenir en compte en aquest
camp, com ara la creació de places d’aparcament
d’aparcament reservades o rampes
d’accés per a minusvàlids.
La Sra. Sílvia Juanes explica que té la proposta de la companyia teatral “Al
“
Ras Grup de Teatre”” per actuar a l’auditori del centre cultural amb la
representació de l’obra “Veïns”,
“
per a públic adult, els dies 17 o 31 de març,
sense cost per a l’ajuntament. Cobrarien el que es recaptés de la venda
d’entrades. S’està acabant de tancar la negociació per portar-los.
portar
Arran de la petició de participants d’altres anys, s’està negociant la possibilitat
d’organitzar
zar una nova edició del curs de sardanes, tant per a iniciats com per
a persones novells.
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Per al proper mes de març està previst realitzar l’exposició d’obres i treballs
realitzats per interns del centre penitenciari de Tarragona. Paral·lelament es
faran xerrades informatives, destinades als adolescents i joves i als pares
d’aquests, per a la prevenció de la drogodependència i la vinculació d’aquesta
amb el mon delictiu.
Pren la paraula el Sr. López per informar que s’ha sol·licitat a la Diputació la
cessió
ió temporal de l’exposició sobre la cova urbana de Tarragona. A més es
farà una conferència i una visita guiada per membres del SIET per visitar la
cova amb un preu rebaixat un 50%, quedant per 30 €.
Intervé de nou la Sra. Gatell per explicar que la fundació
funda
La Marató ha
sol·licitat la col·laboració de l’ajuntament per recaptar fons en suport de la
campanya que ha endegat per lluitar contra la pobresa. Es proposa muntar
una paradeta per a la venda de productes durant la celebració d’alguna de les
proves esportives
portives que s’han programat.
Alhora el Sr. López diu que es podria cobrar un preu simbòlic d’un euro en les
caminades previstes per als mesos de març, maig i juny per destinar-lo
destinar
a
aquesta causa.
També s’informa que des de les regidories de Governació i Serveis Socials
s’està preparant la redacció d’un protocol d’actuació per atendre les
necessitats de col·lectius vulnerables davant onades de fred o calor. S’ha
sol·licitat la col·laboració dels presidents de les urbanitzacions, serveis socials
i del cap local de sanitat per identificar les persones en situació de risc.
Finalment el Sr. López informa que per al proper dia 13 de març hi ha prevista
una xerrada informativa sobre el morrut de les palmeres que duran a terme
responsables tècnics de sanitat vegetal
vegetal del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que finalment es celebrarà, el proper
dia 18 de febrer, el carnaval, tot i que s’han reduït els costos al mínim.
En aquesta línia de contenció de la despesa
despesa s’està organitzant la celebració
dels tres tombs, encara que aquí és més complicat rebaixar despesa.
Inicialment es preveia fer la festa el dia 11 de març, però com que ja hi havia
una altra població que havia agafat aquesta data, es traslladarà al dia 18
1 de
març.
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Finalment informa que s’està mirant d’organitzar la sortida anual a la neu, que
queda a expenses de trobar un allotjament de qualitat i a bon preu per oferir
unes condicions econòmiques atractives que fomentin la participació.
3. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit i quinze minuts del vespre, i no havent-hi
hi més assumptes a
tractar, el Sr. president aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
El president

La secretària

