AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia ú
de juny de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, 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 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 25 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 25 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
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

S’ha rebut un escrit del Departament d’Interior i un de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, en els que nomenen els membres
del tribunal que ha de realitzar el procés selectiu de la persona que ha
d’ocupar un lloc de treball de vigilant, amb la qual cosa properament es
podrà iniciar a realitzar de les proves previstes a les bases de la
convocatòria.
Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha procedit a la convocatòria
dels ajuts als ajuntament per fer front a les despeses que ocasiona la
gestió del Jutjat de Pau.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA A
LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC
PEL FINANÇAMENT DEL COST DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la urbanització
Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin en matèria
d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta d’urbanitzacions que el
seu àmbit està situat el totalment dins del terme del Catllar, la urbanització Sant
Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita i el comptador de
l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de les tres factures d’enllumenat públic corresponent a
l’exercici de 2017, períodes del 5 al 19 de desembre de 2016 i del 19 de
desembre al 16 de febrer de 2017, i per un import de 287,64 € i 1.212,53 euros,
respectivament, el que fa una quantia global de 1.500,17 €.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar la despesa de 750,09 euros corresponent al cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als consums de
part de l’any 2016 i 2017 presentades per la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Comunicar aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc.”

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.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS D’IDEES
PER AL DISSENY DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR.

Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament pretén fer partícip al veïnat en el disseny de la imatge
identificativa per difondre la festa major d’estiu de la vila d’aquest 2017
mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees.
Sota els paràmetres de la màxima transparència i llibertat creativa s’han
confeccionat les bases reguladores de l’esdeveniment que consten a
l’expedient i es donen per reproduïdes.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar les bases reguladores del concurs d’idees per al disseny del
cartell de la festa major de la vila de 2017.
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Segon.- Convocar el concurs d’idees esmentat als efectes que els interessats
puguin presentar les seves propostes.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’anunci de pública concurrència a la
pàgina web de l’ajuntament i punts d’informació municipal i obrir el
període per la presentació de propostes de participació.
Quart.-

Aprovar la despesa per import de 200,00 per tal de fer front al
pagament del premi previst en aquestes bases.”

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’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PROMOGUDA PER LA SRA. LSM
PER DANYS SOFERTS A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA A LA VIA
PÚBLICA.

Es dona compte de la següent proposta:
“En data 12 de maig de 2017 el Sr. Francisco Javier Yeste Castaño en
representació de la Sra. Lorena Sanchez Martin presentà escrit de reclamació
de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament per lesions patides per una
caiguda a l’alçada del número 145 del carrer Francolí al sector La quadra dels
Manous succeïda en data 5 de març de 2016, en la que es descriuen els fets i
raonaments jurídics escaients.
La documentació aportada conté tots els elements indispensables establerts al
Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial, d’acord amb els
articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer. Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial,
presentada en data 12 de maig de 2017 pel Sr. Francisco Javier Yeste
Castaño en representació de la Sra. Lorena Sanchez Martin contra
l’ajuntament, que es tramitarà segons determinen les lleis 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Segon. Nomenar instructor de l’expedient administratiu el Sr. Jordi Reina i
Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament.
Tercer. L’expedient es considera iniciat en data d’aquesta resolució. El termini
per a la seva resolució és de 6 mesos. En cas de silenci administratiu,
aquest tindrà efectes desestimatoris. En el supòsit d’impugnació
d’aquesta acord en cas de silenci negatiu, es disposa de 6 mesos per
acudir als Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, a
comptar des del dia següent de la producció de l’acte presumpte.
Quart.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a la Sra. Lorena Sanchez
Martin i a la companyia d’assegurances de l’ajuntament mitjançant la
corredoria Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.”

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.
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6.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS D’ALÇADA
INTERPOSATS PER DIVERSOS VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ PARC
DE LLEVANT CONTRA ELS ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL
DE L’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL
8, DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2016.

Arribat en aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde el deixa pendent sobre la
taula per tal de ser informat pels serveis jurídics de l’ajuntament amb caràcter
previ a l’adopció d’una resolució.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIALS PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER REALITZAR TASQUES D’ACOLLIDA I GUARDA
D’ALUMNES DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA I ALTRES
ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta:
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal
la prestació per desocupació. El compromís de les administracions públiques
sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix
normativament fins al topall que representa la darrera base de cotització al
sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
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la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les
aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació socio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció d’una d’aquestes persones i així pal·liar, de forma
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:

Primer.- Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
d’una persona per col·laborar en les tasques d’acollida i guarda
d’alumne a l’Institut escola l’Agulla i altres tasques socials, tot
assumint els compromisos inherents a aquesta comesa, consistents
en:
Abonar a cada persona adscrita al programa la diferència entre la
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.
Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

7
1.2.2.2 2017.018(341)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’EXERCICI
DE 2017 DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’EMPRESA MUNICIPAL
MITXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) EN RELACIÓ A
LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN SITUACIÓ DE
NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL, PER FER FRONT AL PAGAMENT
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari
d’aigua de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
En moments de crisi com els actuals es fa necessari concedir ajuts a les
persones en situació de necessitat i urgència social, i és per això que en data
9 de juny de 2016 es va signar amb EMATSA un conveni per la creació d’un
Fons Social Extraordinari per a l’exercici 2016, amb la finalitat d’establir la
concessió d’ajuts individuals per al pagament del subministrament d’aigua al
Catllar, a persones en situació de necessitat i urgència social.
Havent vençut la vigència del conveni signat l’any 2016 s’ha procedit a la
redacció d’una addenda al mateix que permeti perllongar els seus efectes a
l’exercici 2017 i en la que s’estableix un fons de 5.000,00 euros per fer front
als ajuts abans esmentats.
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És per aquest motiu que proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni signat amb EMATSA, en data 9 de
juny de 2016, en relació a la concessió d’ajuts a persones en situació
de necessitat i urgència social, per fer front al pagament del
subministrament d’aigua.
Segon.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües
de Tarragona, SA (EMATSA) 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 Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

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, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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