AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13
D’OCTUBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de set de la tarda del dia
tretze d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE
SETEMBRE DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 6 D’OCTUBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local
corresponents a la sessió ordinària de data 29 de setembre i l’extraordinària de
6 d’octubre, ambdues de 2016, les quals havien estat trameses juntament amb
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat.

2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1.- A la vorera de l’avinguda Catalunya, a l’alçada del número 4-6 s’ha produït
un esvoranc de dimensions considerables, probablement a conseqüència dels
materials de reblert utilitzats en el moment de la construcció del bloc de pisos i
a l’existència d’una fuita d’aigua, que han provocat l’assentament dels materials
sota la llosa de formigó de la vorera, la qual finalment ha cedit.
S’han sol·licitat diversos pressupostos per la seva reparació i en breu es farà
l’adjudicació dels treballs de reparació.
2.- S’ha mantingut una reunió amb un representant de la família propietària del
pou boronat, el qual ha manifestat que degut a la seva avançada edat no poden
continuar gestionant-lo i proposen cedir-lo gratuïtament a l’ajuntament per tal
que s’incorpori a la xarxa municipal d’abastament d’aigua domiciliaria.
Els assistents es donen per assabentats.

3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ QUE
OFEREIXEN ELS SRS. J BALAÑA PALLARÈS I MARIA P SARSAL
TOLOS DE LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT SITUADA A LA
URBANITZACIÓ MANOUS II, CARRER DE LES OLIVERES, S/N.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“S’està tramitant un expedient de cessió voluntària i gratuïta a aquest
Ajuntament per part del Sr Josep Maria Balaña Pallares i la Sra. Maria Pilar
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Sarsal Tolos d’una parcel·la de la seva propietat situada al sector de Manous
II.
Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa a
cap tipus de condició per part dels cedents.
S’ha obtingut en certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el qual
acredita la titularitat del cedents, que la finca està lliure de càrregues i
gravàmens i efecte al procés de reparcel·lació del sector.
Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, que exigeix que la donació sigui
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva acceptació.
Proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord
PRIMER .- Acceptar la cessió gratuïta, a proposta del Sr. Josep Maria Balaña
Pallares i la Sra. Maria Pilar Sarsal Tolos, de la parcel·la de terreny
de la seva propietat situada al sector Manous II d'aquest Municipi,
d'una superfície de 772,00 m2, identificada cadastralment amb la
referencia 5775109CF5557S0001BT, i inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 1139, Llibre 39, Foli 119,
Finca 2402, inscripció 1ra., amb un valor d’acord amb el projecte de
reparcel·lació del sector de 19.349,02 €.
SEGON .- Elevar a Escriptura Pública aquesta donació, facultant al Sr. Alcalde
per a concórrer en la legal representació de l'Ajuntament a la
subscripció d'aquesta, així com per a quants actes i gestions exigeix
l'execució d'aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE DIVERS
MATERIAL RELATIU A LES FEINES DEL CAMP QUE REALITZA LA
FAMÍLIA ANGLÈS FLORES.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. Lluís Anglès durant el decurs de la seva vida va anar col·leccionant
diversos estris relacionats amb els treballs al camp així com d’altres que a dia
d’avui tenen la consideració de vells o d’antiguitats, estris que van ser d’ús
habitual en temps passats.
Des de l’ajuntament s’han mantingut converses amb la seva vídua i la seva filla,
per tal que ens facin cessió d’ús d’aquests estris, amb la finalitat de ser
museïtzats en un espai que properament està previst condicionar dins l’immoble
propietat de la Cooperativa El Catllar.
Als efectes de formalitzat la cessió esmentada s’ha redactat un esborrany de
conveni entre l’ajuntament i les senyores Flores i Anglès, que figura en
l’expedient i es dóna per reproduït aquí, amb la finalitat de regular la cessió
convinguda.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord
PRIMER .- Acceptar la cessió d’ús de diversos estris relacionats amb els
treballs al camp així com d’altres que a dia d’avui tenen la
consideració de vells o d’antiguitats, convinguda amb les senyores
Flores i Anglès.
SEGON .- Aprovar el conveni a signar amb les senyores Flores i Anglès per tal
de donar formalitat a la cessió convinguda.
TERCER.- Facultar al senyor alcalde per la signatura del conveni i de quants
documents siguin necessaris per la formalització d’aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB EL
CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA PER A
L’ACCÉS A LA BASE DE DADES DE L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ
D’ANIMALS DE COMPANYIA.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya l’any 1988 va crear un Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) per tal de facilitar la identificació
i localització dels propietaris dels animals perduts o abandonats.
Aquesta base de dades de titularitat del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya és l’única reconeguda per la Generalitat com a entitat gestora de
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia a Catalunya, segons resolució
de data d’agost de 2001, i actualment té més d’1.175.000 animals registrats.
Atès que el terme municipal del Catllar és molt extens, i tot sovint els vigilants
municipals i/o veïns donen avisos d’animals perduts a la via pública. I malgrat
tenir un Conveni amb la protectora d’animals L’última Llar de Reus, l’ajuntament
ha d’identificar prèviament els propietaris dels animals perduts, abans de portarlos a la protectora d’animals esmentada, així com per qualsevol altra incidència
necessita les dades dels propietaris.
D’aquesta manera, el mateix cos de vigilància de l’ajuntament podrà tenir accés
a la base de dades del Consell de Veterinaris, i podrà identificar i localitzar els
propietaris dels animals perduts pel terme.
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.
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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 mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni entre el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya i l’Ajuntament del Catllar per a l’accés a la base de dades
de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia.

Segon.

Aprovar la despesa anual per import de 158,48 € (cent cinquanta-vuit
euros amb quaranta-vuit cèntims).

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent les vuit de la tarda, 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
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