AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
onze de maig de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 4 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de maig de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se 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.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Informa que s’està valorant l’oferta realitzada per Correos, com a prova pilot,
per a la implantació al municipi d’un punt de recollida permanent de
paqueteria. Es tracta d’una màquina situada a la via pública o lloc de públic
accés amb moltes hores d’obertura per facilitar l’enviament de paqueteria a la
població. Cal estudiar quina seria una ubicació idònia i adequada a les
funcions de l’aparell i les determinacions del planejament i mobilitat. El cost
per a l’ajuntament seria zero.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL I
PREVENCIÓ DE PLAGUES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2017.

En el marc de la protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies
de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d’animals domèstics abandonats, l’ajuntament presta el servei, entre
d’altres, de tractament contra les plagues per evitar la propagació de la
mosca negra i el mosquit tigre a les zones humides, gestiona la retirada
d’animals peridomèstics, com ara els coloms (Columba livia domestica) i
estornells (Sturnus vulgaris) i domèstics abandonats i combat la
presència d’escarabats als sistemes de clavegueram en aquelles
urbanitzacions en que la seva presència així ho requereix.
Com és habitual i degut a la seva solvència tècnica i àmplia experiència en
aquesta branca s’ha sol·licitat pressupost a la societat Serveis Antiplagues,
Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA), amb nom comercial de SEDYF.
Per efectuar tractaments a la llera del riu contra el mosquit tigre i la mosca
negra per al control de la població d’aquests insectes al llarg dels 600 metres
de la llera del Riu Gaià que discorre pel nucli urbà, des de la resclosa i fins al
pont de la carretera, amb periodicitat d’un tractament cada 10 dies durant els
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mesos de maig a octubre de 2017, essent el seu cost el que es detalla tot
seguit:
Cost (1 tractament per quinzena a 135 €. maig a octubre)
IVA (21%)
TOTAL

1.620,00 €
340,20 €
1.960,20 €

Alhora, la mateixa empresa ha presentat proposta per al tractament preventiu i
correctiu de la presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat i
Mas de Pallarès d’acord amb les característiques i valoració següent:
Tractaments preventius: consistent en l’aplicació de punts d’enceballs
alimenticis en format gel insecticida a l’interior dels 40 registres de mostreig
Tractaments correctius: consistent en la polvorització
insecticides (emulsionables) a l’interior dels 40 registres

de

productes

El servei de control d’escarabats, abans descrit, es realitzarà una vegada al
mes durant els mesos de juny, juliol i agost de 2017. El preventiu en 40
registres diferents dels 40 registres on s’efectuarà el correctiu, assolint la
màxima eficàcia al menor cost.
Cost (1 tractament mensual a 285 €. juny a octubre) Masia
Boronat
Cost (1 tractament mensual a 285 €. juny a octubre) Mas de
Pallarès
IVA (10%)
TOTAL

855,00 €
855,00 €
171,00 €
1.881,00 €

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el servei de control de plagues per al tractament a la llera
del riu contra el mosquit tigre i la mosca negra i el tractament
preventiu i correctiu de la presència d’escarabats a les
urbanitzacions Masia de Boronat i Mas de Pallarès per la temporada
d’estiu de 2017 a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i Control
Ambiental, SA (SAHICASA), amb nom comercial de SEDYF per
import de 3.330 € més 511,20 € corresponents a l’IVA essent el preu
final de 3.841,20 €
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Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 21004 del pressupost
municipal vigent.

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I essent tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental, estenc la
present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.

4
1.2.2.2 2017.015(279)

