AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE
NOVEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
disset de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz 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
Teresa M Canela i Armengol
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 L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE
NOVEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de novembre de 2016, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada 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.- Cal començar a gestionar la confecció dels lots de nadal, que
tradicionalment l’ajuntament ofereix al personal de l’ajuntament, i es proposa
estudiar l’oportunitat de confeccionar-los en base a que, els productes que els
composin, siguin adquirits en els diversos comerços de la localitat.
La regidora Teresa Maria Canela mirarà els preus dels productes que
tradicionalment integren els lots en els diversos comerços del poble i
posteriorment es decidirà quins es compren i a quin establiment.
2.- S’ha rebut de l’empresa PHILAE una oferta per la redacció del projecte
constructiu dels col·lectors i l’EDAR dels nuclis de llevant. Els treballs
consistirien en realitzar en primer lloc un estudi d’alternatives i posteriorment la
redacció del projecte complert de l’alternativa escollida.
3.- El Consell Comarcal ha concedit una subvenció per import de 2.700,00
euros pel finançament del Pla Local de Joventut, que representa un increment
de 1.350,00 euros respecte de la subvenció de l’any passat.
4.- Per tal de donar solució a la problemàtica del servei telefònic del centre
mèdic, d’acord amb l’informe que ha fet l’informàtic, es canviarà la línia
convencional actual per una línia RDSI, que permetrà disposar de dos canals
d’entrada i sortida, d’una petita centraleta i d’una extensió a cada despatx.
5.- Per tal de deixar cobert els llocs de treball de la biblioteca i del casal del avis
durant les vacances i dies d’assumptes personals, dels treballadors habituals,
des del proper dilluns dia 21 fins a final d’any, es contractarà la senyora Marina
Camons pels dies 21, 24 i 25 de novembre, i per la resta de dies s’obrirà un
període de presentació de currículums per tal de fer la contractació mitjançant
un procés participatiu amb igualtat d’oportunitats per a tots el possibles
interessats.
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6.- S’ha mantingut una reunió amb la Junta rectora de la Junta de Compensació
de la Cativera per tal d’assabentar-los de la possibilitat d’adjudicar-se una
parcel·la en concepte de pagament dels deutes que el seu titular té amb
aquesta junta per les quotes urbanístiques girades per finançar les obres
d’urbanització del sector.
Es va convenir actualitzar les condicions, particularment econòmiques, que
haurien d’assumir si accepten l’adjudicació i sotmetre-les a la Junta General de
l’entitat que tenen previst celebrar a primers de l’any vinent.
7.- Es dóna compte que han finalitzat les obres de condicionament de les pistes
de tennis. L’arquitecte ha emès la certificació corresponent a les obres
realitzades amb el resultat d’un estalvi d’uns 6.000 euros respecte del
pressupost inicial.
8.- Es dóna compte que han finalitzat les obres de condicionament de la vorera
de l’Avda Catalunya. L’arquitecte ha emès la certificació corresponent a les
obres realitzades amb el resultat d’un sobre cost d’uns 4.800 euros respecte
del pressupost inicial degut a que es preveia haver de reparar uns 50 m 2 i al
final han estat més de 80.”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL A ESTABLIR AMB EL CLUB ESPORTIU EL
CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Aquest ajuntament disposa d’un equipament esportiu per a la pràctica del futbol
degudament equipat amb gespa artificial, vestidors, tancament perimetral i
enllumenat per poder-lo utilitzar de nit, tot això amb l’objectiu de fomentar la
pràctica de l’esport en general i del futbol en particular, i així obtenir la major
rendibilitat social d’aquestes instal·lacions.
Amb seu al Catllar hi ha el Club Esportiu El Catllar com entitat esportiva de
referència del municipi i com a patrimoni històric del Catllar gràcies als seus 90
anys de vida, que té com a tasca la formació, l’educació i la socialització en
l’àmbit de l’esport i en particular el futbol.
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Essent d’interès mutu el garantir que el Club Esportiu El Catllar pugui portar a
terme els seus objectius, l’ajuntament vol posar a la seva disposició l’ús de les
instal·lacions del camp de futbol i per tant es fa necessari procedir a la seva
regulació per tal que aquesta entitat en faci ús d’una manera ordenada i també
quedi garantit l’ús per altres persones o entitats que vulguin utilitzar-lo.
Per donar compliment a la finalitat abans esmentada, s’ha procedit a redactar
un conveni a signar amb el Club Esportiu El Catllar, el text del qual consta en
l’expedient, que estableixi les condicions amb les que podran fer ús del camp
municipal de futbol.
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Club Esportiu El Catllar pel
qual se’l cedeix l’ús preferent del camp de futbol i se’n regulen les
condicions.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni i quants altres
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Club Esportiu El Catllar, emplaçant-los per
la signatura d’aquest conveni.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ASSENTIMENT A LA DEMANDA
PRESENTADA PEL SR. ADOLFO BARBERAN BREA Y ANA GARRIDO
RICO EN EL MARC DE RECURS CONTENCIÓS 190/2016 QUE CONEIX
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Per part del senyor Adolfo Barberan Brea i la senyora Ana Garrido Rico es va
interposar uns demanda davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona
contra la liquidació de la taxa de clavegueram de l’exercici 2014 per import de
34,51 euros corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a l’Avda
Quarta, 5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc estrelles).
La demanda es fonamenta en el fet que el tipus aplicat de 0,15 euros per metre
cúbic d’aigua consumida no estava vigent l’exercici 2014 ja que la modificació
de l’ordenança fiscal que l’establia no es va arribar mai a publicar i per tant no
va entrar en vigor.
Per part del secretari interventor s’informa que els demandants tenen raó en el
fonament de la demanda presentada i que caldria aprovar l’assentiment
d’aquest ajuntament respecte de la mateix.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Assentir a la demanda presentada pel senyor Adolfo Barberan Brea i
la senyora Ana Garrido Rico, que es tramita davant el jutjat contenciós
administratiu de Tarragona núm. 1, contra la liquidació de la taxa de
clavegueram de l’exercici 2014 per import de 34,51 euros
corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a l’Avda Quarta,
5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc estrelles).
Segon.- Anul·lar la liquidació practicada a nom d’Adolfo Barberà Brea en
concepte de taxa de clavegueram de l’exercici 2014 per import de
34,51 euros corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a
l’Avda Quarta, 5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc
estrelles).
Tercer.- Practicar nova liquidació per l’exercici, concepte i objecte tributari
esmentats en el punt anterior, amb aplicació de la tarifa vigent per
l’any 2014.
Quart.-

Comunicar aquest acord als interessats i a BASE, Gestió d’Ingressos
de la Diputació de Tarragona.

Cinquè.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la
formalització d’aquest acord.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ
MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL TERRITORI.

DE

L’OFICINA

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La gestió del territori és un dels principals reptes de futur que té plantejats
aquest ajuntament provocat particularment pel fet de tenir una trentena de
sector o polígons d’actuació entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable en diversos
graus de desenvolupament urbanístic.
S’ha constatat també que no existeix un criteri unívoc respecte de la
denominació dels diversos carrers del municipi ni una assignació precisa dels
números postals de cadascuna de les parcel·les que conformen els sectors
abans esmentats
Altrament seria molt convenient, per tal de conèixer la realitat del municipi i
facilitar la presa de decisions en el futur, el disposar d’una eina que possibilites
interrelacionar les diverses bases de dades que gestionem amb el territori.
Des del punt de vista administratiu, actualment, la gestió dels diversos
expedients relatius al planejament, gestió, disciplina i concessió de llicències
tant d’obres com d’activitats, és portat a terme per diverses persones, essent
més convenient l’unificar en una única oficina la tramitació de tots aquests
expedients.
Per tal d’estructurar aquest servei i millorar la gestió en l’àmbit urbanístic i
d’activitats del municipi, proposo que la Junta de govern local adopti els
següents acords:
Primer.- Impulsar la creació d’una oficina de gestió del territori en la que
s’integri la tramitació del tots els expedients relatius a matèries
urbanístiques i d’activitats.
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Segon.- Ubicar aquesta oficina a la segona planta de la part nova de l’edifici
de l’ajuntament, així com dotar-la del mobiliari i equipament informàtic
necessari pel seu funcionament.
Tercer.- L’Oficina de Gestió del Territori exercirà les seves funcions sota la
direcció de l’arquitecte municipal i dotar-la del personal suficient.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
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, sent 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, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari
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