AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
D’ABRIL DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del quinze
de febrer de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
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 27 DE MARÇ
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/012(256)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de març 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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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:
Informar que la Junta de Compensació de Mas de Gerembí, en assemblea del
passat 28 de juliol de 2017, notificada a aquest ajuntament el passat dia 3 d’abril
ha elegit com a presidenta la Sra. M Luisa López Hernández i com a vocals de
l’entitat els veïns Juan Garcia Pérez, Rafael Gómez, M Isabel Rodríguez i
Fernando Casado. El càrrec de president estava ocupat, en funcions, pel Sr.
Francisco Javier Ramos des de la mort de l’anterior titular, Sr. Jaume Artero.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (CODI
2.2.5.1 2018.0010(247).

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
23 de febrer de 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 46, de data
6 de març, es va aprovar, entre d’altres, la convocatòria que ha de regir el
procediment per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats
culturals i d’interès ciutadà, les bases específiques reguladores de la qual han
estat publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 64, de 31 de març de 2018.
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 en la qual es
relacionen les diferents activitats culturals i d’interès ciutadà que ha programat
per aquest exercici la regidoria de cultura.
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a activitats culturals i d’interès ciutadà.

Segon.

Aprovar la memòria i el 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 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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.

4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA INVERSIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
D’INTERÈS. (CODI 2.2.5.1 2018.0011(248).

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
23 de febrer de 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 46, de data
6 de març, es va aprovar, entre d’altres, la convocatòria que ha de regir el
procediment per a la concessió de subvencions destinades a inversions i a
gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, les bases
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específiques reguladores de la qual han estat publicades mitjançant anunci
inserit al Butlletí Oficial de la Província número 25, de 5 de febrer de 2018.
L’ajuntament disposa del projecte d’obra municipal ordinària de reforma parcial
de l’antic magatzem municipal, situat al carrer Prat de la Riba, 12 del municipi,
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució
per contracta de 37.051,51 €, per a l’adequació de l’espai i reconvertir-lo en
edifici d’entitats.
Examinada la documentació per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts
esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Per to l’exposat, proposo que al Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
a la inversió, gestió i funcionament d’equipaments culturals i d’interès
ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

Segon.

Aprovar la 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 la
convocatòria suara esmentada.

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 setena de la convocatòria.

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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES SINGULARS (CODI
2.2.5.1 2018.0012(249).

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
23 de febrer de 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 46, de data
6 de març, es va aprovar la convocatòria que ha de regir el procediment per a
la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter singular, les
bases específiques reguladores de la qual han estat publicades mitjançant
anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província número 25, de 5 de febrer de
2018.
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 en la qual es
relacionen les proves esportives que ha programat per aquest exercici la
regidoria d’esports.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a activitats d’esport base i per a activitats esportives
de caràcter singular.

Segon.

Aprovar la memòria i el 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i
Teresa M. Canela i Armengol.
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 ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS (CODI
2.2.5.1 2018.0013(250).

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
23 de febrer de 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 46, de data
6 de març, es va aprovar, entre d’altres, la convocatòria que ha de regir el
procediment per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats
culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació, les bases específiques reguladores de la
qual han estat publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 25, de 5 de febrer de 2018.
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 en la qual es
relacionen les diferents activitats singulars, fóra de la programació estable,
culturals i d’interès ciutadà promogudes des de la regidoria de cultura.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a activitats culturals d’interès ciutadà de caràcter
singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació.
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Segon.

Aprovar la memòria i el 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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
CONSTRUCCIÓ
D’UNA
CAMBRA
HIGIÈNICA
A
L’ANTIC
ESCORXADOR (CODI 6.4 2018.003(224).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, recollint la petició de la Colla de diables del Catllar de disposar
d’una cambra higiènica al local municipal de l’antic escorxador que tenen cedit
per realitzar la seva activitat i emmagatzemar el material de les seves
actuacions ha encomanat la redacció del document tècnic escaient.
Recollint aquesta iniciativa se n’encomanà la redacció a l’arquitecte Jonathan
López Skoog.
Examinada la memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda, la qual inclou un pressupost d’execució de amb un pressupost
d’execució de 6.611,55 € més 1.388,43 € d’IVA, essent el total de 7.999,98 €
(set-mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit cèntims).
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Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del mateix
ROAS.
Alhora, el projecte ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del
ROAS, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
essent els següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions
tècniques particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment
descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la
documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals
destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de
qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi sobre
el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a l’article 121 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 i 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost ascendeix
a la xifra a dalt indicada és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2015/349
de data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny
de 2016 .
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària de
construcció d’una cambra higiènica a l’antic escorxador, redactada
per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost
d’execució de 6.611,55 € més 1.388,43 € d’IVA, essent el total de
7.999,98 € (set-mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit
cèntims), amb el benentès que si durant el període d’informació
pública no es presentessin al·legacions esdevindria definitivament
aprovada sense necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS.
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“És necessari realitzar la senyalització horitzontal de l’accés a la urbanització
La Cativera pel carrer de la Llibertat, delimitant ambdós carrils de circulació per
evitar la invasió del sentit contrari, millorar la mobilitat segura, evitar accidents i
conflictes. A aquests efectes escau pintar al ferm una illeta central amb línia de
prolongació que delimiti els espais.
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S’ha sol·licitat pressupost al Taller Baix Camp, qual importa la quantia de 300
€.
També és necessari per a la millora de les instal·lacions de l’edifici d’acollida de
visitants del castell de la vila instal·lar-hi un tancament interior de vidre que
permeti la millora de la climatització de l’espai i la consegüent millora de
l’eficiència energètica de l’edifici i de les condicions laborals de les persones
que hi desenvolupen la seva labor, i alhora les dels visitants.
S’han sol·licitat dos pressupostos, tal i com es descriu a continuació:
EMPRESA
Vidres Platero SCP
Vidres Baldrich

PREU
5.890,00 €
2.254,00 €

IVA
1.236,90 €
473,34 €

TOTAL
7.126,90 €
2.727,34 €

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €.
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Primer.

Adjudicar la senyalització horitzontal de l’accés a la urbanització La
Cativera pel carrer Llibertat a l’entitat Associació de Familiars de
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller
Baix Camp, per la quantitat de 300 € de principal més 63 € en
concepte d’IVA, essent el total de 363 € (tres-cents seixanta-tres
euros) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució
i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Adjudicar el subministrament i instal·lació d’un tancament de vidre
laminat de 10 mm de gruix per a l’edifici d’acollida del castell a Vidres
Baldrich, per la quantitat de 2.254 € de principal més 473,34 € en
concepte d’IVA, essent el total de 2.727,34 € (dos-mil set-cents vinti-set euros amb trenta-quatre cèntims) d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats 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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 7 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (1) AD’S 2017 per un import
de 8.015,03 euros.
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
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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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 7 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (1) AD’S
2017 i que ascendeix l’import total de 8.015,03 €.

Segon.

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, i
Teresa M. Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les sis i vint-i-vuit minuts 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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