AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE
FEBRER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del di ú de
febrer de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
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 GENER
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/003(44)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2018, 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- El passat dimarts es va procedir a l’obertura dels sobres 1 i 2 de les ofertes
presentades per a licitació de l’enllumenat de Mas de Cargol, de l’enllumenat
de Coll de Tapioles, de l’enllumenat de Pinalbert i de la concessió del BarRestaurant de la Torre d’en Guiu.
- Aquest matí s’han iniciat les proves per al concurs oposició del Guia del
Castell.
- S’ha tancat el termini de presentació de sol·licituds per a les places de peons,
amb un total de 22 currículums.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT CLUB
D’UKELELES DEL CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT DE L’ESMENTADA ENTITAT CORRESPONENTS A
L’ANY 2018 (CODI 2.2.5.2 2018/003(49)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada pel Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, en nom
i representació del Club d’Ukeleles del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents per a l’any 2018.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros al Club d’Ukeleles
del Catllar per tal que pugui fer a front a les seves despeses de
funcionament corresponents per a l’any 2018.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

Tercer.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES (AMPA) DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA DEL
CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT
DE L’ESMENTADA ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2017 (CODI
2.2.5.2 2017.027(827)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada pel Sr. Daniel Rodríguez Polo, en nom i
representació de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’InstitutEscola L’Agulla del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció
per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat
corresponents a l’any 2017, adjuntant diverses factures per un import total de
1.319,40 €, corresponent a despeses sufragades durant l’any 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 500 euros a l’Associació de
Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut-Escola L’Agulla del
Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses generades
corresponents a l’any 2017, tal i com queda justificada amb les
factures presentades.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.

Tercer.

Notificar l’acord a la part interessada.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT
PAPERERES PER A LA VIA PÚBLICA (CODI 1.4.6 2018.006(90))

5.

DE

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera escaient i necessari la compra de 20 papereres metàl·liques de
60 litres per tal de substituir les que, pel pas del temps, es troben actualment
en un greu estat de deteriorament i per emplaçar-ne de noves en aquells indrets
on no s’havien instal·lat mai i on es considera necessari que hi siguin.
S’ha demanat pressupost a la següent empresa:
-

Benito Urban SLU, que ha presentat oferta per un import de mil doscents setze euros amb cinc cèntims, (1.216,05), IVA inclòs.

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, els d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament el subministrament de 20 papereres
metàl·liques de 60 litres per la quantitat total de 1.216,05 euros
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(equivalents a 1.005,00 euros més 211,05 euros corresponents al
21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.
Segon.

Aprovar la despesa de 1.216,05 euros amb càrrec a la partida 201801-920-62507 del pressupost municipal vigent.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén 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
DEL
DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADES A LA MILLORA DE LA
XARXA VIÀRIA PER A LA GESTIÓ DELS BOSCOS (OPERACIÓ DEL
PDR 04.03.03), ANUALITAT DE 2017 (CODI 2.2.5.2 2018.003(89)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC número 6918, de
22 de juliol de 2015).
Alhora, vista la convocatòria dels ajuts regulada per la Resolució
ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017
els ajuts a la gestió forestal sostenible (DOGC número 7511, de 5 de desembre
de 2017) i en concret l’operació 04.03.03 d'ajuts a la xarxa viària per a la gestió
dels boscos (annex 3 de l'Ordre ARP/222/2015).
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Amb la finalitat de portar a terme les actuacions descrites l’arquitecte de
l’ajuntament Sr. Jonathan López Skoog ha redactat una memòria valorada
intitulada “arranjament i millora de diversos trams de camins municipals amb
finalitats silvícoles” i així millorar els accessos a zones boscoses per facilitar
una gestió eficient del risc inherent al bosc (incendis, control de plagues, neteja,
etc.).
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 la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat per a la concessió d’ajuts a la gestió forestal sostenible en
el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020, operació 04.03.03 d'ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels
boscos, anualitat 2017, per dur a terme les actuacions previstes en la
memòria esmentada en la part expositiva.
Segon.

Aprovar la documentació necessària per a concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte
esmentat.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és un quart 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.

8
1.2.2.2 2018.004(70)

