AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27
D’ABRIL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-set 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 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 6 D’ABRIL DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 d’abril 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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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:
El passat dilluns dia 24 d’abril va tenir lloc l’acte protocol·lari d’inauguració de
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi construïda per donar
servei al centre penitenciari de Mas Enric i a les urbanitzacions de la zona de
ponent, identificada com a EDAR 2 en el pla de sanejament del municipi.
L’acte va estar presidit pels consellers de Territori i Sostenibilitat i de Justícia
de la Generalitat.
Informa que al seu dia es va encarregar a l’enginyer de l’ajuntament la
redacció d’una proposta per a la senyalització vertical de la Plaça de la Vila,
per regular les zones d’aparcament i estacionament, possibilitant alguna
reserva d’espai per a vehicles autoritzats i garantir la mobilitat. Aquesta
proposta, que ja està redactada escau posar-la a consideració de l’arquitecte
municipal per valorar l’adequació al planejament i la protecció del patrimoni
arquitectònic municipal.
Darrerament s’han incrementat els casos de vehicles mal estacionats a
l’exterior de l’escola l’Agulla en les franges horàries d’entrada i sortida dels
alumnes del centre. Per tal de reforçar l’autoritat dels vigilants en aquest àmbit
es procedirà a sancionar aquells infractors reincidents i s’estudiarà la redacció
d’una ordenança reguladora del trànsit al municipi.
Tal com es conegut, el passat 18 d’abril de 2017 la Sra. Anna Moragues
Sanfélix, secretaria-interventora amb habilitació de caràcter estatal, va
prendre possessió del càrrec de Secretaria Interventora de l’ajuntament en
ser-ne la titular de la plaça i en haver finalitzat la comissió de serveis a la
plaça d’Intervenció que exercia a l’ajuntament del Morell, motiu pel qual va
cessar, de forma automàtica, el Secretari Interventor que ocupava la plaça
amb caràcter provisional, el Sr. Jordi Reina i Gelabert, que va retornar al seu
lloc de pertinença al Servei d’Atenció Municipal de la Diputació de Tarragona.
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La Sra. Moragues va presentar la seva renúncia al mateix moment, fet que
deixava aquest ajuntament sense titular de la secretaria-intervenció. Arran
d’aquesta situació i d’acord amb la vigent normativa sobre la funció pública,
per tal de proveir de forma immediata i provisional el lloc de treball vacant de
Secretaria Intervenció s’ha nomenat, amb caràcter accidental, el Sr. Josep
Llop i Tous, funcionari municipal suficientment capacitat per la comesa.
Entre tant, s’està tramitant el procediment administratiu escaient pel retorn a la
plaça de Secretaria Intervenció del Sr. Jordi Reina i Gelabert mitjançant una
comissió de serveis amb la Diputació de Tarragona. S’espera comptar amb
els seus serveis de cara al proper ple ordinari del mes de maig en el que es
debatrà el projecte de pressupost municipal per al 2017.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UNA PRÒRROGA
PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE
LES FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
FORESTALS INCLOSOS EN EL PROJECTE SUBVENCIONAT PER LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL TRACTAMENT DE LA
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ
AFECTATS PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de
2016 es va aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada
per l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per a l’any 2017 (DOGC
número 7232, de 24 d’octubre de 2016) per a l’execució dels treballs inclosos
a la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les franges
de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi.
Mitjançant Resolució de la Directora General de Forest del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 30 de març de 2017 es
va atorgar l’ajut econòmic per tal de portar a terme la neteja d’un total de 25
franges perimetrals a diverses urbanitzacions del municipi, d’acord amb allò
sol·licitat el seu dia, essent el termini màxim establert per a la finalització dels
treballs el 15 de juny de 2017.
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Posteriorment, en data 30 de març de 2017 la Junta de Govern Local va
adjudicar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció
contra incendis forestals.
Prèviament a l’inici dels treballs i d’acord amb els tècnics del Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Subdirecció General de Boscos de la
Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació per a una correcta execució dels treballs, atesa la dificultat
d’algunes zones, es considera convenient sol·licitar una pròrroga del termini
d’execució de les actuacions objecte de subvenció.
Examinat el que disposa la base 15.1 de les reguladores dels ajuts esmentats
recollides a l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ARP/279/2016, de 17 d’octubre abans esmentada.
Vist que 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 que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Sol·licitar, d’acord amb la base 15.1 de l’Ordre del Conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ARP/279/2016, de 17
d’octubre, una pròrroga del termini d’execució de les actuacions
objecte de subvenció, en el seu grau màxim i en tot cas per un
període mínim de dos mesos des del 15 de juny de 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a la finalitat pretesa a la Directora General de Forest del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 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 Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES
PER A LA MILLORA DE LES XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL
PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS
PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.

El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar les bases del Programa
específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del
Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir
l’Administració electrònica (PEXI) del Servei d’Assistència Municipal.
Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de data de 17 de
març de 2017, en va aprovar la convocatòria, la qual es publicà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona número 60, de 27 de març.
Considerant necessari obtenir finançament per a l’execució dels projectes per
a la substitució de l’enllumenat públic de les urbanitzacions Mas de Cargol i
Coll de Tapioles, ja aprovats per aquesta Junta de Govern en sessió de 9 de
març de 2017
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part
no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del programa específic
d’obres per a la millora de les xarxes bàsiques municipals i del
programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir
l’administració electrònica (PEXI) del Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses d’inversió
següents:
- Projecte per la substitució de l’enllumenat públic de la urbanització
Mas de Cargol.
- Projecte per la substitució de l’enllumenat públic de la urbanització
Coll de Tapioles.
Segon.

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

Tercer.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat per a la qual
ha estat atorgat i a complir totes les obligacions establertes a les
bases de la convocatòria i les condicions fixades a l’acord de
concessió de la subvenció.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona.

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.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I, quan passen divuit minuts de les cinc 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 acctal.
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