AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
setze de març de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde comunica als membres de la Junta de govern
local que retira de l’ordre del dia el punt cinquè; acte seguit es passa a tractar
la resta d’assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE MARÇ DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de març de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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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:
El proper dia 23 de març de 2017 està previst l’inici de les obres d’ampliació del
consultori mèdic amb la construcció de dues noves sales de consulta on
actualment hi ha la sala 33.
El proper dia 3 d’abril de 2017 està previst l’inici de les obres de construcció del
mur de contenció dels terrenys on hi ha l’ermita de Sant Ramon.
El servei de Correus ens ha comunicat que a partir del dia 1 d’abril de 2017 es
modifica l’horari d’atenció al públic; aquest horari passarà a ser de dilluns a
dissabtes de dos quarts de deu a dos quarts de dotze.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN
VOLUNTÀRIA NO LIQUIDABLE, LIQUIDABLE I EXECUTIVA
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016, QUE FORMULA
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE).

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de recaptació
voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs d’aquest ajuntament
que formula el Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona i que
presenten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 14.12.2016):
Total càrrec
2.039.602,53 €
Baixes durant l’exercici
22.015,95 €
Càrrec liquidat
2.017.586,58 €
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1.745.296,17 €
2.153,03 €
249.012,53 €
21.124,85 €
21.124,85 €
86.774,17 €

Ingressat ajuntament
Recàrrec Provincial
Pendents
Pendents voluntària
Pendent ajuntament
Pendent any anterior

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 14.12.2016):
Total càrrec
1.077.162,98 €
Baixes Exercici
33.005,31 €
Càrrec líquid
1.044.157,67 €
Ingressos Ajuntament
837.977,51 €
Ingressos Recàrrec Provincial
716,48 €
Relació deutors
67.901,97 €
Pendent voluntària
137.561,71 €
Pendent ajuntament
137.561,71 €
Pendent Diputació
0,00 €
Pendent any anterior
28.469,57 €
Compte de Recaptació Executiva (a 14.12.2016):
Saldo
1.537.468,23 €
Càrrecs exercici
538.061,23 €
Total càrrec
2.075.529,46 €
Ingressos exercici
288.378,19 €
Ingressos ajuntament
287.808,66 €
Ingressos recàrrec provincial
569,53 €
Baixes exercici
110.999,16 €
Total dates
399.377,35 €
Saldo ajuntament
1.675.736,53 €
Saldo Diputació
415,58 €
Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de què disposa l’ajuntament.
En conseqüència, es proposa que la Junta de Govern de l'ajuntament aprovi els
referits comptes.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA GESPA DE
JARDINS I PARCS MUNICIPALS.

4.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Es d’interès d’aquest ajuntament procedir a l’externalització de les tasques de
manteniment de les diverses zones enjardinades existents en el nucli històric
del municipi, concretament el cementiri vell, sota el castell, la rotonda del
cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i l’accés a les escoles noves.
S’han sol·licitat diversos pressupostos a empreses especialitzades, havent-se
presentat els següents:
-

VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., 2.500,00 euros anuals més 525,00
euros d’IVA.
F.R.A. Servicios de jardineria y mantenimientos, 5.760,00 euros anuals
més 1.209,60 euros d’IVA.

L’empresa VOLPAL ha presentat un pressupost addicional en el que oferta fer
les tasques d’escarificar, ressembrar i adobar dues vegades la gespa de la
piscina municipal per l’import de 225,00 euros més 47,25 euros d’IVA.
A la vista de les ofertes presentades, proposo a la Junta de govern local
l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., les
tasques de manteniment de les diverses zones enjardinades existents
en el nucli històric del municipi, concretament el cementiri vell, sota el
castell, la rotonda del cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i
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l’accés a les escoles noves, pel preu de 2.500,00 euros anuals més
525,00 euros d’IVA.
Segon.- Adjudicar a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., les
tasques d’escarificar, ressembrar i adobar dues vegades la gespa de
la piscina municipal per l’import de 225,00 euros més 47,25 euros
d’IVA.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i publicar-lo en el portal de la
transparència i en la web municipal.”
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.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ D’ESPELEOLOGIA TARRAGONA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament és el titular de l’equipament del castell del Catllar que alberga el
Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià.
L’ajuntament sempre s’ha mostrat interessat, i conseqüentment ha impulsat i
donat suport a les tasques relacionades amb la promoció esportiva i amb la
difusió del patrimoni arquitectònic del municipi.
L’ajuntament pretén establir sinergies de treball amb les entitats, tant locals com
radicades en altres municipis de la contornada, que formen el teixit social de la
nostra comunitat amb l’objectiu d’assolir interessos comuns.
L’Associació d’Espeleologia Tarragona és una entitat independent i sense ànim
de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada i consta inscrita
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al registre escaient de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta associació dedica la seva activitat a l’esport col·lectiu, primordialment
l’espeleologia en tots els seus aspectes, oberta a la joventut, a la transmissió
de coneixements i a la formació continuada.
L'associació basa les seves activitats en la recerca científica i a “contribuir amb
el nostre coneixement a la descoberta de paratges mai trepitjats per l’ésser
humà. El descobriment de la terra”
L’entitat també promociona el descens d’engorjats i canons, el muntanyisme,
les vies ferrades, el senderisme, la bicicleta BBT i qualsevulla altra activitat
anàloga a les esmentades.
L’Associació d’Espeleologia Tarragona ha estat reconeguda per les institucions
i entitats esportives com ara la Regidoria d’Esports de l’ajuntament de
Tarragona, la Federació Catalana d’Espeleologia, el Departament de Territori i
Sostenibilitat (Medi Ambient) de la Generalitat.
Que les parts estan d’acord en realitzar una jornada d’exhibició de les principals
activitats de l’entitat en el marc del castell de la vila amb l’objectiu de difondre
l’equipament entre els associats i persones vinculades en el món de
l’espeleologia i alhora difondre l’activitat de l’entitat entre els visitants del castell
i veïns de la població amb l’objectiu de captar associats i posar en coneixement
del públic en general aquesta concreta pràctica esportiva.
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.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2015/349, de 27 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Primer.

Aprovar el Conveni marc de col·laboració a establir amb l’Associació
d’Espeleologia Tarragona per tal d’impulsar els objectius esmentats a
la part expositiva del present acord.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació d’Espeleologia Tarragona
i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, 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.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, quan són tres quarts de 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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