AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-dos de juny 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:
Carles Guillen i Montserrat
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 8 DE JUNY DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de juny 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, Carles Guillen i
Montserrat, 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.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

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

-

S’ha produït un enrunament del pou del sector de Mas de Cosme que ha
provocat que el sector s’hagi quedat sense subministrament d’aigua
domiciliaria. Per tal de donar solució a la problemàtica s’ha organitzat un
subministrament provisional mitjançant vehicles cisterna.
El vigilant municipal Sr. Joan Vázquez ha presentat la baixa per malaltia
comuna per un període estimat superior als trenta dies, la qual cosa
comportarà una reorganització dels torns de treball de la resta de vigilants.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE PAGAMENT I
OCUPACIÓ PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT DE LA
FINCA CADASTRAL 9180909CF5597N0001QD EN EL PROCEDIMENT
DE REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR 28 DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL, ELS COCONS.

Es dona compte de la següent proposta:
“El projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització Cocons, aprovat
definitivament per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Catllar,
de data 14 d’agost de 2014, afecta la finca de Referència Cadastral núm.
9180909CF5597N0001QD, propietat de la Sra. Isabel Vidal Fernández, en la
seva totalitat, en estar destinada aquesta finca en la seva totalitat a sistemes,
zona verda núm. 4, preveient en el compte de liquidació provisional una
indemnització econòmica al seu favor.
La Sra. Isabel Vidal Fernández va fer una oferta a la Junta de Compensació del
sector, en el sentit que estaria disposada a cedir directament la seva finca a
l’Ajuntament del Catllar, si la Junta de compensació la indemnitza entre 10.000€
o 15.000€, renunciant així a la indemnització prevista en el compte de liquidació
provisional del projecte de reparcel·lació econòmica, que ascendeix a la
quantitat de 39.000€.
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La Junta de Compensació de la urbanització Cocons, a la vista de la petició
formulada per la Sra. Isabel Vidal Fernández, va acordar, en reunió celebrada
el dia 14 de maig de 2017, a la que van assistir el 20’76% de les quotes de
participació dels propietaris, i amb el vot favorable del 12,02%, que s’indemnitzi
a la interessada en la quantitat de 10.000€, com a indemnització per restar la
seva finca afectada a sistemes, zona verda núm. 4, de vialitat en el projecte de
reparcel·lació econòmica, incloent en aquesta quantitat les despeses de
gestionar tota la documentació necessària, que ascendeixen a la quantitat de
500€, que assumirà íntegrament la Sra. Vidal.
Igualment, es va acordar que es formalitzaria les corresponents actes de
pagament i d’ocupació de la finca davant l’Ajuntament del Catllar.
La finca objecte de cessió a l’Ajuntament del Catllar és correspon amb la finca
registral núm. 3697, inscrita al volum 1271, llibre 43, foli 13, del Registre de la
Propietat núm. 3 de Tarragona.
Per part de la Junta de Compensació de la urbanització Cocons s’han tramés a
aquest ajuntament els esborranys de l’acta de pagament i de l’acta d’ocupació
per tal que fossin aprovats per aquest ajuntament.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar les actes de pagament i d’ocupació per tal que la Junta de
Compensació de la urbanització Cocons pagui a la Sra. Isabel Vidal
Fernández, com a propietària de la finca registral núm. 3697, la
quantitat de 10.000€, a càrrec del compte de liquidació provisional
previst en el projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització
Cocons, en concepte d’indemnització prevista per satisfer la cessió
íntegra d’aquesta finca a l’Ajuntament del Catllar, en estar afectada
aquesta finca per cessió de la zona verda núm. 4 prevista en el referit
projecte.
Segon.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per la signatura de tots aquells documents que permetin la
formalització d’aquest acord.”
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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
CULTURAL AMB LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER
GAUDIR DEL PROGRAMA “LICEU A LA FRESCA”

Es dona compte de la següent proposta:
“El LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal
finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que
reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura musical operística a tot el
territori de Catalunya.
L'any 2007 el LICEU va iniciar el projecte "Liceu a la platja" consistent en
projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la
Barceloneta l'òpera que s'estava representant al Liceu aquella mateixa nit.
Després de l'èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres
indrets de Catalunya per tal de posar l'òpera a l'abast de tothom, sense
limitacions econòmiques ni geogràfiques.
L'Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de les
activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en aquesta
iniciativa per fer arribar l'òpera a tots els ciutadans del seu municipi que hi
estiguin interessats, de forma gratuïta.
Es per això que s’ha redactat un conveni de col·laboració cultural entre la
Fundació del Gran Teatre del Liceu i aquest ajuntament per tal de d'executar
l'espectacle "Liceu a la fresca" consistent en la projecció de l'òpera "Il
Trovatore", de G. Verdi, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
La projecció es farà el divendres, dia 21 de juliol de 2017, a les 22:00 h
aproximadament.
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La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l'Ajuntament instal·larà
en el pati del Castell.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar i signar un conveni de col·laboració cultural entre la Fundació
del Gran Teatre del Liceu i aquest ajuntament per tal d'executar
l'espectacle "Liceu a la fresca" consistent en la projecció de l'òpera "Il
Trovatore", de G. Verdi, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
Segon.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per al formalització d’aquest acord.”
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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES AL
PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 24 de febrer de
2017, es varen aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a la implantació de
mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels
ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, les quals han estat
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publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de
la Província número 83, de 2 de maig.
L’ajuntament té previst portar a terme diverses actuacions que s’emmarquen dins
de les que són subvencionables d’acord amb les bases aprovades.
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia
sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i
alcaldesses.

Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES
INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.

Es dona compte de la següent proposta:

6
1.2.2.2 2017.020(402)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017 es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per actuacions de 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, les bases de la
qual s’havien aprovat mitjançant acord del Ple de l’Ens de 28 d’abril de 2017 i
havien estat publicades al Butlletí Oficial de la Província número 86, de 5 de maig.
L’ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més
concretament 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 fa tractaments preventius i de control de la població d’escarabats a les xarxes de
clavegueram.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
El cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i peridomèstics i
els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre en zones humides del
municipi és de 10.185 € (deu mil cent vuitanta-cinc euros) IVA inclòs, segons
es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
actuacions de 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.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS
FORESTALS.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número
86 de 5 de maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
L’ajuntament té l’objectiu de mantenir la franja exterior de protecció contra els
incendis forestals, de vint-i-cinc metres d’amplada, de diverses urbanitzacions,
lliure de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida, en condicions òptimes
per tal de minimitzar el possible impacte d’un incendi forestal sobre els habitants
i les seves pertinences.
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals,
any 2017.

Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE
TITULARITAT MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses per
a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de
titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 86 de 5 de
maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19 de maig de
2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
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Aquest Consistori estima escaient dotar l’actual servei de consulta i infermeria
pediàtrica d’un espai propi en comptes de compartir recursos amb d’altres
serveis, fet que comporta l’adquisició de material mèdic i d’infermeria exclusiu.
Alhora caldrà dotar aquests espais de mobiliari tant mèdic com administratiu:
taula, cadires, armaris, etc.
També caldrà, a petició del cap local de sanitat i responsable de les
instal·lacions, substituir part del mobiliari existent per deteriorament, adquirir 5
reposapeus i instal·lar un canviador de bolquers per a nadons de paret a la zona
dels serveis.
Finalment, el consultori necessita sanejar i adequar la xarxa de
telecomunicacions existents fent-la arribar a aquestes noves dependències i
millorant la de les existents.
El cost estimat de l’actuació és de 9.370,02 € (nou mil tres-cents setanta euros
amb dos cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la sol·licitud que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat
municipal.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTECS, ANY 2017.

LA
DE

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 31 de març de
2017, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les bases específiques
que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per interessos de préstecs any 2017, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 112, de 12 de juny.
L’ajuntament ha subscrit préstecs, els interessos del quals, d’acord amb les bases
de la convocatòria, poden ser objecte de subvenció
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
interessos de préstecs, any 2017.

Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”
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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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA SEGURETAT A ZONES DE BANY (PISCINES).
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones de bany
(piscines) per a la temporada de 2017, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número
86 de 5 de maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
L’ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals
de la Torre d’en Guiu.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
El cost estimat és de 7.569,76 € (set mil cinc-cents seixanta nou euros amb
setanta sis cèntims) IVA inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
a la seguretat a zones de bany (piscines).

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS,
2018-2020.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig s’aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions per a inversió en camins públics locals
per el període 2018/2020.
Mitjançant Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny s’efectua la convocatòria de
la línia de subvencions per a inversió en camins públics locals per el període
2018/2020.
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Aquest municipi disposa d’un import nombre de nuclis de població dispersos pel
terme municipal, la majoria dels intercomunicats per camins locals que faciliten
la mobilitat dels seus habitants amb independència de l’accés principal de
cadascun d’ells; al mateix temps hi ha edificacions en el medi rural dedicades a
l’ús d’habitatge i de turisme rural i també un important nombre de finques
conreades que fa imprescindible disposar d’un camis que reuneixen les
condicions de ser transitats per tota classe de vehicles .
Per tal de poder donar compliment a l’objectiu exposat, proposo a la Junta de
govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda pel
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a inversió en camins públics locals per el període
2018/2020.

Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes que
disposa la normativa reguladora de la convocatòria.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
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CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER
A L’ANY 2017.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la prestació de
determinats serveis específics, tals com, entre d’altres, les sol·licituds de
subvencions.
Mitjançant acord d’aquesta Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2016
es va aprovar el Pla Local de Joventut per als anys 2016-2018, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració
amb la regidoria de joventut, ha redactat, de conformitat amb les disposicions
del Pla Local de Joventut referit, el Pla d’actuació anual en Joventut 2017
necessari per concórrer a la convocatòria d’ajuts que anualment convoca la
Generalitat de Catalunya, que consta a l’expedient i és dóna per reproduït, el
pressupost del qual es resumeix tot seguit:
RESUM PRESSUPOST PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2017
LÍNIES DE TREBALL O PROGRAMES
DESPESA
Polítiques d’ocupació i formació:
Programa Acompanyament Juvenil
12.000 €
Cohesió territorial i interlocució:
programa Línia Oberta amb els Joves
4.000 €
Participació i suport a l’associacionisme
25.000 €
Polítiques de promoció de la salut. SALUT JOVE
6.000 €
Polítiques culturals i festives
4.000 €
Total pressupost del Servei Local de Joventut per al Pla
d'actuació anual - PLJ
51.000 €
Import sol·licitat al Contracte Programa amb el Departament
de TSF per a la fitxa 43 de suport a plans locals de joventut
3.000 €
El Consell Comarcal del Tarragonès té signat el Contracte Programa 2016-2019
per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Benestar
i Família en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat.
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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 6 d’abril de 2017 es va aprovar el
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament en matèria de
servies socials i altres programes relatius al benestar socials i a polítiques
d’igualtat, període 2016-2019.
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar el Pla d’actuació anual en Joventut 2017 redactat d’acord
amb el Pla Local de Joventut que consta a l’expedient i és dóna per
reproduït, així com el resum del pressupost que tot seguit es transcriu:
RESUM PRESSUPOST PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2017
LÍNIES DE TREBALL O PROGRAMES
DESPESA
Polítiques d’ocupació i formació:
Programa Acompanyament Juvenil
12.000 €
Cohesió territorial i interlocució:
programa Línia Oberta amb els Joves
4.000 €
Participació i suport a l’associacionisme
25.000 €
Polítiques de promoció de la salut. SALUT JOVE
6.000 €
Polítiques culturals i festives
4.000 €
Total pressupost del Servei Local de Joventut per
al Pla d'actuació anual - PLJ
51.000 €
Import sol·licitat al Contracte Programa amb el
Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport a
plans locals de joventut
3.000 €

Segon.

Aprovar la despesa per import de 51.000 € corresponent al
pressupost del Servei Local de Joventut per al Pla d'actuació anual –
PLJ.

Tercer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes
d’activitats en l’àmbit de la joventut establertes en el marc del
contracte programa 2016-2019.
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Quart.

Sol·licitar un ajut per import de 3.000 € o, alternativament, en el seu
grau màxim, per a l’execució del Pla d’actuació anual en Joventut
2017.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de
Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat.”
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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

13. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan passen deu minuts de les 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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