AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia dos
de març de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz 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 i 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 23 DE FEBRER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de febrer 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
Vots en contra: cap
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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:
S’estan portant a terme negociacions amb la Generalitat de Catalunya relatives al
fet que l’ajuntament bestrauria, si es dóna algun cas, l’import del cost dels serveis
bàsics en el cas que alguna família en risc d’exclusió social no pugui fer front al
seu pagament i posteriorment, aquesta despesa suportada inicialment per
l’ajuntament, seria reintegrada per la Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzades les obres dels col·lector i de l’EDAR núm. 1 es procedirà a
desprecintar, per part dels serveis municipals, les escomeses dels habitatges
situats a Mas d’Enric i a Pins Manous III excepte els carrer Segrià, Garraf i
Penedès d’aquest últim sector.
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.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“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 2016, períodes del 16 de febrer al 7 de juny, del 16 de juny al 17
d’agost i del 17 d’agost al 5 de desembre, i per un import de 2.306,38 €,
1.142,54 € i 2.044,65 euros, respectivament, el que fa una quantia global de
5.493,57 €.
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Per tot això proposo que al Junta de Govern Local adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la despesa de 2.746,79 euros corresponent al cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als consums de
l’any 2016 i 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 L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A
LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“La Sra. Rosa Masriera, en representació de la Fundació Esclerosi Múltiple ha
sol·licitat una col·laboració d’aquest ajuntament destinada a la lluita contra
l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials.
Havent constatat l’existència de consignació pressupostaria, proposo a la Junta
de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.- Fer entrega a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 100,00 euros,
en concepte de col·laboració d’aquest ajuntament destinada a la lluita
contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials.
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció per tal que
procedeixi a la seva comptabilització i a fer efectiu l’import aprovat.”
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’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA NETEJA
DE LES ZONES VERDES I ENTORN DE LA URBANITZACIÓ
PINALBERT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. José Carbonell Ruiz, en representació de la Junta de Conservació de la
Urbanització Pinalbert, ha sol·licitat una subvenció d’aquest ajuntament
destinada a finançar les despeses de conservació i manteniment de la
urbanització.
Havent constatat l’existència de consignació pressupostaria, proposo a la Junta
de govern local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Fer entrega a la Junta de Conservació de la Urbanització Pinalbert,
per import de 450,00 euros, en concepte de subvenció per finançar
les despeses de conservació i manteniment de la urbanització.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció per tal que
procedeixi a la seva comptabilització i a fer efectiu l’import aprovat.”
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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 Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

El Sr. Alcalde, examinada la documentació que consta en l’expedient, proposa
deixar-lo pendent sobre la taula, a fi i efecte d’un millor estudi per part dels serveis
tècnics.
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, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un millor
estudi.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL QUADRANT DE DISTRIBUCIÓ DE LA
JORNADA LABORAL DEL PESONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS,
TANT PERSONAL LABORAL COM FUNCIONARI, PER AL PERÍODE
D’ESTIU.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Els representats del personal funcionari i del personal laboral d’aquest
ajuntament han presentat una proposta de modificació de la jornada laboral
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durant el període d’estiu, basada en el fet d’aconseguir una millor organització
en un període on es concentren la major part de les vacances del personal i per
tal de millorar també la conciliació laboral i familiar del personal al servei de
l’ajuntament.
La proposta que es formula és la següent:
Període la modificació: del 19 de juny al 22 de setembre.
Horari:

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 15 hores.
Dimarts o dijous de 8 a 14.30 hores i de 16 a 19 hores

Tardes tancades: les dels mesos de juliol i agost.
Analitzada la proposta aquesta alcaldia no considera pertinent que durant el
mes de juliol les oficines municipals estiguin tancades, i que el millor dia per
treballar les tardes és el dijous, a l’igual que l’any passat que ja es va realitzar
aquest horari i no es van produir incidències.
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords:
Primer.- Establir, pel personal funcionari i laboral que presta serveis
administratius, el següent horari per la temporada d’estiu:
Període: del 19 de juny al 22 de setembre. Pels anys següents
aquestes dates s’adaptaran per tal que incloguin les dues últimes
setmanes de juny i les tres primeres de setembre.
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 15 hores.
Dijous de 8 a 14.30 hores i de 16 a 19 hores
Tardes tancades: les del mes d’agost.
Segon.- Comunicar aquest acord al departament de personal i als delegats de
personal funcionari i laboral.”
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.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, quan són un quart 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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