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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE 
JULIOL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dinou 
de juliol de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Carles Guillén i Montserrat, 
alcalde-president accidental, 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 ACCIDENTAL: 
Carles Guillen i Montserrat 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
M. Goretti Gatell i Anglès  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde accidental 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 5 DE JULIOL 
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/026(504)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de juliol 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 accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
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 accidental dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
- Demà dia 20 de juliol està programat el trasllat de la M H Sra. Carme Forcadell, 
ex presidenta del Parlament de Catalunya, al Centre Penitenciari de Mas Enric i 
la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior ens 
ha comunicat que s’han autoritzat concentracions promogudes per l’ANC per 
donar suport a la política. 
 
- El passat dimarts dia 17 s’han iniciat els treballs del programa de col·laboració 
social intitulat “foment de l'ocupació i reinserció laboral: neteja i ornat d'espais 
públics. treballs bàsics”. Les dues persones incorporades, a proposta del SOC  
essent els úniques de les que complien les condicions que varen manifestar 
interès, són la Sra. Consol Lacosta Alda, veïna del municipi, i el Sr. Juan 
Galisteo Martínez.   
 
- La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut per import de 5.000 € en el 
marc del programa per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà 
i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural per finançar els costos de les 
obres de la coberta de l’edifici de l’antic magatzem. També se’ns ha concedit un 
ajut per import de 4.716,39 € per a programes i activitats culturals realitzats durant 
el present exercici. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 17 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2018 (1) per un import de 
78.987,43 euros. 
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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 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 17 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2018 (1) i 
que ascendeix l’import total de 78.987,43 €. 

 
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 accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

 
4. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI 1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
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- Cal reparar el neteja fons de la piscina municipal de la Torre d’en Guiu, Marca 
Dolphin DynamicPro X, que tot just s’ha avariat, per garantir l’estat òptim de 
neteja de les instal·lacions i perllongar la vida dels filtres d’aigua, passant a fer 
les tasques de forma manual mentre es realitza aquesta reparació. 

 
- Degut a la reordenació d’espais de la casa de la vila resultant de la finalització 
de les obres de reforma recentment executades, cal tenir previst el trasllat de 
l’equip de climatització que regula la temperatura de treball dels servidors 
informàtics cap al nou espai on s’instal·laran, a l’antiga presó. 
 
- Per a la realització de la diada castellera del dia 21 de juliol de 2018, amb la 
concurrència de les colles Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, Xiquets de 
Reus i Xiquets del Serrallo, cal tenir disponible el servei sanitari preventiu i el 
lloguer de dos inodors portàtils per cobrir les necessitats del públic assistent. 
 
- Cal reparar la bomba de la calefacció de la llar d’infants, doncs la 
concessionària ha advertit del seu mal funcionament i escau fer-ho ara degut a 
la menor afluència d’alumnes i les vacances del centre, de cara a tenir la 
instal·lació a punt per al proper període d’activitat. 
 
- Despesa elèctrica del Pou Boronat recentment adquirit per l’ajuntament, prèvia 
al canvi de nom de la connexió del servei. 

 
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 de 40.000 € els d’obres, 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. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos. 
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Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
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: 
 
Primer. Adjudicar directament els treballs de reparació del neteja fons de la 

piscina municipal de la Torre d’en Guiu, Marca Dolphin DynamicPro 
X a l’empresa HIDRO TARRACO, SA, per la quantitat de 446,69 € de 
principal més 93,80 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 
540,49 € (cinc-cents quaranta euros amb quaranta-nou cèntims) 
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament els treballs de trasllat de l’equip de clima dels 

servidors informàtica a les noves dependències destinades a aquesta 
comesa a l’empresa ELECTRICITAT DALMAU, SL, per import total 
de 579,60 € de principal més 121,71 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 701,31 € (set-cents un euros amb trenta-un cèntims) 
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar directament el servei sanitari preventiu de la diada 

castellera del dia 21 de juliol de 2018 a AMBULÀNCIES DEL 
TARRAGONÈS per import total de 982,50 €, exempts d’IVA, d’acord 
amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament el servei de lloguer de dos sanitaris per a la 

diada castellera del dia 21 de juliol de 2018 a l’empresa DASO 
HYGIENIC, SL per import total de 140 € de principal més 29,40 € 
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 169,40 € (cent 
seixanta-nou euros amb quaranta cèntims) d’acord amb allò indicat a 
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la part expositiva d’aquest acord i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. Adjudicar directament els treballs de reparació de la bomba de la 

calefacció de la llar d’infants al professional Josep M Parera Estil·les 
(INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS J M PARERA) per import total 
de 1.236,53 € de principal més 259,67 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 1.496,20 € (mil quatre-cents noranta-sis euros amb 
vint cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest 
acord i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Sisè. Assumir el cost del subministrament elèctric del Pou Boronat per la 

quantitat de 378,79 €, d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert a la factura emesa per la 
companyia número P1M801N0916697 incorporada a l’expedient 
administratiu. 

 
Setè. 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 accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ DE DUES 
PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA CASANOVA BERTRAN SL (CODI 1.4.6 
2018.015(167)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció de dues pistes de pàdel i 
es varen adjudicar els treballs a l’empresa Casanova Bertran SL per un import de 
de quaranta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (41.258,05 
€) i vuit-mil sis-cents seixanta-quatre euros amb dinou cèntims (8.664,19 €) d’IVA. 
 

Per part de l’arquitecte de l’ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 2, per un import de trenta-set mil vuit-cents quaranta-
tres euros amb setanta-un cèntims (37.843,71 €). 
 

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, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de construcció de dues pistes de pàdel, per un import de 
trenta-set mil vuit-cents quaranta-tres euros amb setanta-un cèntims 
(37.843,71 €). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. 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’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA 

MUNICIPAL ORDINÀRIA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA CAMBRA HIGIÈNICA A L’ANTIC 
ESCORXADOR QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SERPEGA 
(SERGIO PÉREZ GARCIA) (CODI 1.4.6 2018.023(302)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una cambra higiènica a 
l’antic escorxador i es varen adjudicar els treballs a SERPEGA (Sergio Pérez 
Garcia) per un import de sis mil sis-cents onze euros amb 55 cèntims d’euro 
(6.611,55 €) mes mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims 
(1.388,43 €) d’IVA, essent el total de 7.999,98 € (set-mil nou-cents noranta-nou 
euros amb noranta-vuit cèntims). 
 
Per part de l’arquitecte de l’ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació d’obra per un import de set-mil nou-cents noranta-nou euros 
amb noranta-vuit cèntims (7.999,98 €). 
 

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, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació única corresponent a l’obra municipal ordinària 
de construcció d’una cambra higiènica a l’antic escorxador, per un 
import de set-mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit 
cèntims (7.999,98 €). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR 15 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, LA QUADRA (CODI 6.2.4 
2018.001(013)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El Sr. Matias Vives March, en representació de l’Associació de Propietaris del 
sector 15 dels Manous, La Quadra, ha presentat a tràmit la documentació per 
a la constitució de la Junta de Compensació provisional. 
 
L’article 196 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, relatiu a les entitats urbanístiques col·laboradores 
provisionals, els atribueix, entre d’altres, les facultats de formular el planejament 
derivat, els projectes d'urbanització i de reparcel·lació i constituint-se en junta de 
compensació definitiva. 
 
Comprovat el compliment dels requisits per a la constitució de l’entitat, tant el 
relatiu a la iniciativa, per quant els promotors representen més del 25% de la 
superfície total del sector del planejament, com el relatiu al contingut del document 
públic de constitució. 
 
Examinada, així, l’escriptura pública de constitució de la junta de compensació 
provisional atorgada davant el notari de Tarragona, Sr. Manuel Carlos Estrada del 
Castillo en data 12 de desembre de 2018, amb el número 1546 del seu protocol, 
que inclou els pronunciaments mínims establerts a l’art. 196.3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 
 
Atès que un cop aprovada la constitució de l’entitat aquesta s’ha d’inscriure al 
Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores i, a aquests efectes, cal estar al 
que estableix a l'article 192 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
Els articles 123.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i 196 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, determinen el procediment a 
seguir per la seva aprovació. 
 
Vistos els articles 53.1 .s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 
21.lj) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de bases de règim local. 
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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, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la constitució de la Junta de Compensació provisional de la 

Quadra, Sector 15 de POUM, formalitzada en escriptura pública 
atorgada davant el notari de Tarragona, Sr. Manuel Carlos Estrada 
del Castillo en data 12 de desembre de 2018, amb el número 1546 
del seu protocol. 

 

Segon.  Designar com a representant de l'ajuntament a la Junta de 
Compensació provisional a la persona titular de la regidoria d’afers 
veïnals o, alternativament, d’urbanisme. 

 
Tercer.  Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant la inserció 

d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari, al tauler 
d’edictes i a la web de l’ajuntament, tot indicant que els propietaris del 
sector que no hagin promogut la constitució de l'entitat poden adherir-
s’hi.  

 
Quart.  Trametre l’escriptura pública de constitució de l’entitat, així com la 

resta de documentació establerta a l’article 192.1 del citat Decret 
305/2006, de 18 de juliol, a la Direcció General d'Urbanisme per a la 
seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 

 
Cinquè. Notificar aquest acord d'aprovació als promotors de l'Entitat 

Urbanística Col·laboradora Provisional del sector 15 del POUM, La 
Quadra.”  

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde accidental Carles Guillen i Montserrat i els regidors, 
Joan Díaz i Rull, i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
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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 dos quarts i cinc minuts de sis de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual, jo, el 
secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

 
      


