
~ Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 22 DE GENER DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-dos 
de gener de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Cabré i Martorell 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 11 de desembre de 2014. 

2. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona en el marc del Pla 
Especial d'Inversions Municipals, exercici de 2015. 

3. Proposta d'adjudicació de la gestió laboral, nòmines del personal 
de la seguretat social de l'ajuntament. 
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4. Proposta d'adjudicació del subministrament dotze llicències de 
Microsoft Office Professional 2013 (Govern) per als ordinadors de 
les oficines municipals. 

5. Proposta d'atorgament d'un ajut per a l'adquisició de material 
escolar a l'escola l'Agulla per donar resposta a les necessitats de 
famílies amb dificultats econòmiques. 

6. Proposta d'atorgament d'un ajut a l'entitat Associació de Mares 
Pares de l'escola l'Agulla. 

7. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 11 de desembre de 2014. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2014, l'esborrany de la 
qual havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona en el marc del Pla Especial 
d'Inversions Municipals, exercici de 2015. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 5 de desembre de 2014 es va aprovar la convocatòria del 
procediment administratiu per a la concessió de les subvencions del Pla 
especial d'inversions municipals 2015, les quals han estat publicades 
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la 
Província número 284, de 12 de desembre. 

L'ajuntament considera adient concórrer a l'esmentada convocatòria amb 
dues obres d'especial importància per al municipi. En primer lloc es 
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tractaria d'executar els treballs de construcció d'una nova illa de nínxols al 
cementiri municipal, amb la qual es completarien les 8 illes que 
corresponen a la configuració prevista de l'equipament, mantenint la 
tipologia i disposició de les construïdes, tot respectant els nous criteris 
constructius, ampliant el nombre de sepultures disponible de cara al futur 
immediat. 

El pressupost general d'execució dels treballs d'arranjament d'aquest 
carrer és de 49.352,56 €, IVA inclòs. 

La segona de les obres a realitzar consisteix en executar la segona fase 
dels treballs per destinar l'ermita de Sant Ramon a centre d'educació 
ambiental, condicionant l'entorn del nou equipament amb la recuperació 
de les escales de pedra, la consolidació d'un marge de sustentació de 
terres i l'adequació de l'esplanada de davant l'ermita. 

El conjunt i detall d'aquestes actuacions s'inclouen en la memona 
valorada redactada per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous, que 
consta a l'expedient i es dóna per reproduïda, i en la que es consigna un 
pressupost general de 21.360,99 €. 

Es constata que la seva execució no comportarà costos de manteniment 
addicionals per a l'ajuntament, més enllà del cost del subministrament 
elèctric i neteja de l'ermita. Atès aquest fet cal posar èmfasi en que 
l'ajuntament compleix amb les determinacions de la disposició addicional 
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, tal i com queda acreditat amb la documentació 
justificativa d'aquest extrem que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduïda. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 
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nínxols i les de condicionament de l'entorn de l'antiga ermita de 
Sant Ramón. 

Segon. Aprovar la documentació necessana per concórrer a 
l'esmentada convocatòria, que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduïda. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que 
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que 
disposa la base vuitena de la convocatòria. 

3. Adjudicació de la gestió laboral, nòmines del personal i de la 
seguretat social de l'ajuntament. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

La gestió dels recursos humans de l'ajuntament és un dels àmbits que 
més tasca administrativa comporta a nivell municipal i atès el canviant 
règim jurídic aplicable requereix d'una actualització constant que és difícil 
d'assolir des dels ajuntaments com el nostre. 

Per tal de contrarestar aquesta situació l'ajuntament, l'any 2004 va 
adquirir, a l'empresa especialitzada Logic Control, SA, un programa 
informàtic per a la gestió i el manteniment del personal, compatible amb 
el sistema RED de la Seguretat Social per a la tramesa i intercanvi de 
dades de cotització dels treballadors, el cost de manteniment anual del 
qual és d'aproximadament 2.097,43 €, IVA inclòs. 

Malgrat aquest suport instrumental es requereix d'una considerable 
dedicació del personal de l'ajuntament a aquests assumptes que 
dificulten la resta de la gestió municipal, considerant, doncs, escaient 
externalitzar el servei de gestió laboral, de seguretat social i gestió fiscal 
del personal de l'ajuntament. 

Vist que s'ha sol·licitat oferta econom1ca a tres empreses amb la 
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 
75, 76 i 79 bis. del TRLCSP), havent presentat oferta totes elles d'acord 
amb el quadre resum següent en el que es consigna l'import mensual 
proposat per treballador gestionat: 
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EMPRESA 
ASSEMSA CONSULTORS, SL 
SUGRAÑES ASSESSORS, SL 
DADES l SERVEIS, SA 

PREU 
9,80€ 
8,80€ 
8,60€ 

IVA 
2,06€ 
1,85€ 
1,81 € 

TOTAL 
11,86 € 
10,65 € 
10,41 € 

Vist l'informe emès pel secretari interventor acetal. relatiu al procediment 
a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com 
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan 
competent per a contractar, essent aquest l'alcaldia, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

D'acord amb l'article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en els contractes menors definits a l'article 138, la 
tramitació de l'expedient únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. 

Atès que d'acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes 
menors els d'import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de 
menys de 18.000 euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se 
directament. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 
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i amb l'establert a l'oferta presentada per l'adjudicatari que 
consta a l'expedient administratiu. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients, 
informant-la que en el termini de 1 O dies des de l'endemà de la 
recepció del present acord caldrà que acrediti el compliment de 
les condicions de capacitat i solvència exigides als articles 72, 
74, 75, 76 i 79 bis del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i constitueixi la garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d'adjudicació, d'acord amb els article 95 i 96 del citat 
TRLCSP. Informar-ne també a la resta de licitadors. 

4. Adjudicació del subministrament dotze llicències de Microsoft 
Office Professional 2013 (Govern) per als ordinadors de les oficines 
municipals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Per a l'adequat funcionament del sistema informàtic de l'ajuntament 
esdevé necessari, d'acord amb l'assessorament del tècnic en informàtica 
de l'ajuntament, adquirir un total de 12 noves llicències del programari 
Microsoft Office Professional 2013 (Govern) per actualitzar els equips 
existents. 

Vist que s'ha sol·licitat oferta econòmica a l'empresa ICOT, Informàtica i 
Comunicacions Tarragona, SA que compta amb la capacitat i la solvència 
escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del 
TRLCSP). 

Vist l'informe emès pel secretari interventor acetal. relatiu al procediment 
a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com 
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan 
competent per a contractar, essent aquest l'alcaldia, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
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D'acord amb l'article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en els contractes menors definits a l'article 138, la 
tramitació de l'expedient únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. 

Atès que d'acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes 
menors els d'import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de 
menys de 18.000 euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se 
directament. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar l'adquisició de 12 llicències, modalitat govern, del 
programari Microsoft Office Professional 2013. 

Segon. Adjudicar el subministrament esmentat a l'empresa ICOT, 
Informàtica i Comunicacions Tarragona, SA, per la quantitat de 
5.488,56 € (equivalents a 4.536 € més 952,56 € corresponents 
al 21% d'IVA) d'acord amb allò indicat a la part expositiva 
d'aquesta resolució i amb l'establert a l'oferta presentada per 
l'adjudicatari que consta a l'expedient administratiu. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients, 
informant-la que en el termini de 1 O dies des de l'endemà de la 
recepció del present acord caldrà que acrediti el compliment de 
les condicions de capacitat i solvència exigides als articles 72, 
74, 75, 76 i 79 bis del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre tot informant-lo que resta eximit de l'obligació de 
constituir garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
d'adjudicació, d'acord amb l'article 95.1 del citat TRLCSP. 

5. Atorgament d'un ajut per a l'adquisició de material escolar a 
l'escola l'Agulla per donar resposta a les necessitats de famílies 
amb dificultats econòmiques. 
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Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

La directora de l'escola l'Agulla ha comunicat a l'ajuntament l'existència 
d'un deute de 645 € generat per famílies d'alumnes amb dificultats 
econòmiques que no han pogut fer front a la despesa d'adquisició del 
material escolar bàsic dels seus fills i que subministra el centre. 

Davant aquesta situació cal tenir en compte que l'ajuntament té una línia 
d'ajuts individuals per a famílies amb dificultats econòmiques que vehiculen 
l'atorgament a l'avaluació de la situació familiar en base a criteris objectius 
de renda valorats pels serveis socials. 

Entenent que la situació exposada des de la direcció del centre és 
clarament excepcional. 

Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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 que 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 30 de juny de 2011 i 
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 
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Atorgar un ajut per import de 645 € a l'escola l'Agulla per tal de 
subvenir, excepcionalment, la despesa generada per la 
impossibilitat de recuperar els diners bestrets per a l'adquisició 
de material escolar d'alumnes pertanyents a famílies amb 
dificultats econòmiques. 

Vehicular futurs supòsits anàlegs al tràmit que es dóna per a la 
concessió d'ajut individuals per a famílies amb dificultats 
econòmiques, amb la intervenció i valoració que fan els serveis 
socials. 
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Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la directora de l'escola en legal 
forma. 

6. Atorgament d'un ajut a l'entitat Associació de Mares i Pares de 
l'escola l'Agulla. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Ateses les activitats que realitza l'Associació de Mares i Pares de l'escola 
l'Agulla i en especial la col·laboració que està duent a terme en 
l'organització i promoció del carnaval de la vila per aquest any 2015. 

Examinada la sol·licitud d'ajut acompanyada del cost suportat per l'entitat 
derivat de la col·laboració esmentada. 

Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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 que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar un ajut per import de 800 € a l'Associació de Mares i 
Pares de l'escola l'Agulla per tal de subvenir, parcialment, les 
despeses generades per la col·laboració en l'organització 
promoció del carnaval de la vila per aquest any 2015. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat en 
legal forma. 

7. Torn obert de paraules. 

El Sr. alcalde informa que l'auxiliar administrativa Sra. Núria Gavaldà i 
Salort, personal laboral fix, ha sol·licitat la reducció d'1/3 de la jornada 
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laboral amb la corresponent reducció salarial per a la cura dels seu fill 
menor fins que aquest tingui sis anys. 

El Sr. alcalde explica que la treballadora de l'ajuntament Sra. Encarna 
Gregorio, encarregada de la llar d'avis i personal de neteja, ha sol·licitat 
reducció de la seva jornada laboral i corresponent amb la corresponent 
reducció salarial per deixar de treballar els dissabtes a la tarda. 

El Sr. Josep M Gavaldà comenta que la definició d'aquest lloc de treball i 
per tant la jornada laboral i la distribució del temps de treball s'havia fet 
comptant amb aquesta característica i potser seria necessari formular 
una proposta alternativa. 

El Sr. alcalde informa que tal i com es va acordar en sessió d'aquesta 
Junta del passat 9 d'octubre de 2014 i una vegada efectuades les 
oportunes gestions amb el Servei d'Ocupació de Catalunya es presentarà 
en breu una proposta de programa de col·laboració social al 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat per a la 
contractació de tres persones desocupades, i que percebin el subsidi o 
prestacions per desocupació corresponent a l'ajuntament l'obligació 
econòmica de complementar l'import de la prestació que perceben fins 
completar l'import de la base reguladora que tenien quan estaven 
treballant. 

Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per informar que, tal i com s'havia 
acordat, s'ha negociat amb la propietat de l'edifici de la fàbrica per 
determinar la seva contribució en els treballs de reparació de la xemeneia 
que presentava una gran esquerda que en comprometia la seva 
estabilitat. La Sra. Baldrich Fortuny aportarà la quantitat de 2000 € mes 
IVA i la resta del cost, fins als 4.747 € serà assumit per l'ajuntament. 

Aquesta mateixa setmana han instal·lat la grua, que arriba fins a una 
alçada de 37 metres, i des d'ahir estan repassant els totxos i massissant 
els buits causats per l'erosió eòlica, també es repararà la cornisa de la 
barbacana i es taparà la part superior de la xemeneia per evitar l'entrada 
d'aigua de pluja. Està previst que demà acabin les tasques. 

El Sr. Gavaldà explica que aprofitant que hi ha la grua que fa els treballs 
de la xemeneia esmentats, s'han entrat al castell les piques de pedra que 
es van adquirir a la vídua de Lluïs Ferrer, i el peu d'una premsa, que al 
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seu dia van quedar a l'explanada exterior del castell per la impossibilitat 
d'entrar-les degut al seu propi pes. 

El Sr. Gavaldà explica que s'ha convingut amb el Sr. Joan Olivé i la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya que aquesta entitat 
realitzi l'Assemblea anual al municipi malgrat no comptem amb colla 
castellera. La jornada es durà a terme el 14 de març. Al matí els 
representants de cada colla, uns 125 en total, gaudiran d'una visita 
guiada a l'església i al castell, després dinaran a la Torre d'en Guiu. A la 
tarda tindria lloc l'assemblea a l'auditori del Centre Cultural, amb uns 250 
o 300 participants. De cost del dinar se'n farà càrrec REPSOL. 

Intervé el Sr. Carles Guillén per explicar que el passat dimarts dia 20 de 
gener es va reunir el Consorci Turístic Baix Gaià i d'entre els temes 
tractats, es va informar de la utilització dels codis QR que hi ha als 
diferents miradors instal·lats als municipis. Els han emprat 386 persones, 
i només 8 han escanejat el del castell de la vila pels 56 de Roda o 19 de 
Vespella. Dels 8 visitants del nostre QR, 3 eren d'origen desconegut, 2 
de Tarragona, 2 de Barcelona i 1 de Cornellà del Llobregat. 

Intervé la Sra. Goretti Gatell per informar que el dia 11 d'abril s'ha 
programat la cursa atlètica per al dia 31 de maig s'ha previst la 
realització de l'Open Natura. 

Finalment, la Sra. Sílvia Juanes i informa que per al proper dia 1 de 
febrer s'ha programat a l'auditori la representació de l'obra teatral, per a 
tots els públics, intitulada "La marató de Nova York" protagonitzada per 
Joan Negrié i Albert Triola de la companyia Sala Trono. El preu de 
l'entrada s'ha fixat el 8 €. 

l, essent les i deu minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., 
estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia dotze 
de febrer de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colomina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Cabré i Martorell 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 22 de gener de 2015. 

2. Proposta d'autorització de l'inici de les obres d'asfaltat provisional 
per raons de seguretat dels Cocons, sector 28 del planejament 
municipal, d'acord amb la documentació tècnica presentada a 
l'efecte. 

3. Proposta d'aprovació de la segona certificació de l'obra de 
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon. 
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4. Proposta d'adjudicació del servei d'implantació, actualització i 
auditoria per a la protecció de dades de caràcter personal d'acord 
amb la normativa vigent. 

5. Proposta d'atorgament d'un ajut al Sr. Bruno Miró Rodríguez, per a 
la pràctica del motocròs, en el marc de les bases de subvencions a 
particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a 
l'exercici i promoció d'activitats esportives. 

6. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 22 de gener de 2015. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 22 de gener de 2015, l'esborrany de la qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

2. Autorització de l'inici de les obres d'asfaltat provisional per raons 
de seguretat dels Cocons, sector 28 del planejament municipal, 
d'acord amb la documentació tècnica presentada a l'efecte. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant escrit de 26 de novembre de 2014, presentat al registre de 
l'ajuntament en data 9 de desembre, el President en funcions de la Junta 
de Compensació dels Cocons, sector 28 del planejament municipal, 
sol·licità autorització de l'ajuntament per a l'execució d'obres 
d'arranjament dels carrers de la urbanització, consistents en l'asfaltat 
provisional, motivades per raons de seguretat dels qui hi transitin, 
l'execució de les quals estaria supervisada per l'arquitecte redactor del 
projecte d'urbanització, sens perjudici de l'obra urbanitzadora a realitzar. 
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En data 2 de gener de 2015 l'arquitecte municipal va emetre informe en 
el què proposava deixar en suspens el tràmit sol·licitat fins a la 
presentació de documentació justificativa dels extrems següents: 

"- Acreditació, justificació i abast del perill que s'anuncia. 
- Localització precisa i descripció dels punts que puguin presentar perill 
real per les persones o vehicles. 
- Justificació de la urgència de les actuacions i la seva excepcionalitat. 
- Justificació argumentada de les raons que impedeixen la licitació 
immediata de les obres del projecte d'urbanització. 
- Compromís d'un calendari d'accions fins l'inici de les obres 
d'urbanització projectades." 

Vist que mitjançant escrits del President en funcions de la Junta de 
Compensació de dates 15 de gener i 3 de febrer de 2015 es va aportar 
documentació complementària, als efectes d'esmenar les deficiències 
detectades per l'arquitecte municipal, que fou mereixedora d'informe 
favorable en data 4 de febrer de 2015 que conté, a més a més, els 
advertiments següents: 

- Les obres no formen part del projecte d'urbanització i no poden 
substituir les que el projecte preveu, ni tampoc hauran de ser objecte de 
recepció per part de l'ajuntament. 

- El Consell Rector haurà de notificar l'acord que prengui l'Assemblea 
General a celebrar abans del mes de juliol per fer efectiu el calendari 
d'actuacions per tal d'executar les obres d'urbanització, que consta en la 
sol·licitud presentada. 

Mitjançant acords de la Junta de govern local de 14 d'agost de 2014 es 
varen aprovar definitivament tant el projecte d'urbanització com el de 
reparcel·lació econòmica dels Cocons. 

Vist que els estatuts de la Junta de Compensació dels Cocons preveuen 
que una de les facultats de l'Assemblea General de l'entitat sigui la 
realització de tota classe d'actes de domini, tals com adquirir, vendre, 
gravar tota classe de béns i drets, modificar entitats hipotecàries, 
constituir, modificar o cancel·lar drets reals imposats sobre els béns o 
drets que pertanyen a la Junta de Compensació. 
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Vist l'article 11 del Decret 64/2014, de 15 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística relatiu a estableix 
que els actes promoguts per particulars en terrenys de domini públic 
estan subjectes al règim d'autorització prèvia d'acord amb els articles 5 i 
6 fe la mateixa norma. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar les obres d'asfaltat provisional per raons de seguretat 
dels vials de la urbanització els Cocons, sector 28 del 
planejament municipal, d'acord amb la documentació tècnica 
presentada a l'efecte, promogudes per la Junta de 
Compensació. 

Segon. Autoritzar-ne l'execució condicionada al compliment de les 
condicions generals vigents al planejament i amb els 
advertiments següents: 

- Les obres no formen part del projecte d'urbanització i no 
poden substituir les que el projecte preveu, ni tampoc hauran 
de ser objecte de recepció per part de l'ajuntament. 

- El Consell Rector haurà de notificar l'acord que prengui 
l'Assemblea General a celebrar abans del mes de juliol per fer 
efectiu el calendari d'actuacions per tal d'executar les obres 
d'urbanització, que consta en la sol·licitud presentada. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la Junta de Compensació, 
promotora del projecte. 

3. Aprovació de la segona certificació de l'obra de condicionament 
de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2014 es 
va aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'interior de 
l'ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada redactada per 
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a 
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l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL, per la quantitat de 
24.380,52 € (equivalents a 20.149,19 € més 4.231,33 € corresponents al 
21% d'IVA). 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial 
d'inversions sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la segona 
certificació d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la segona certificació corresponent a l'obra 
"condicionament de l'ermita de Sant Ramon", per un import 
total de 11.433,68 € (onze mil quatre-cents trenta-tres euros 
amb seixanta-vuit cèntims), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu 
pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona. 

4. Adjudicació del servei d'implantació, actualització i auditoria per a 
la protecció de dades de caràcter personal d'acord amb la normativa 
vigent. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal té com a objecte principal garantir i protegir els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i 
intimitat personal i familiar. Els fitxers i tractaments automatitzats hauran 
d'adequar-se a aquesta Llei i les administracions públiques, responsables 
dels fitxers de titularitat pública, hauran d'aprovar la corresponent 
disposició de regulació del fitxer o adaptar l'existent. 

En compliment d'aquestes previsions legals, l'ajuntament té aprovada la 
disposició general de creació i regulació dels fitxers automatitzats de 
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caràcter personal referents als aplicatius del Padró Municipal d'Habitants, 
del Registre General d'entrada i sortida de documentació, de la base de 
dades dels creditors de la comptabilitat municipal, de la base de dades 
dels obligats tributaris en la gestió tributària i fiscal, de la base de dades 
del personal de l'ajuntament i de la base de dades dels propietaris 
d'animals de companyia inscrits al cens corresponent, d'acord amb les 
previsions del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

Als efectes de complir amb la normativa esmentada cal avaluar l'estat 
d'implantació i compliment de les obligacions legals en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Vist que s'ha sol· licitat oferta econòmica a empreses amb la capacitat i la 
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 
bis. del TRLCSP), havent-se presentat les ofertes que es detallen en el 
quadre resum següent per al servei d'auditoria i manteniment durant tres 
anys: 

EMPRESA 
SEGURDADES, SL 
GESTBAN CONSUL TING 
TARRACO, SL 

PREU 
2.370€ 

2.090€ 

IVA 
497,70 € 

438,90 € 

TOTAL 
2.867,70€ 

2.528,90 € 

Vist l'informe emès pel secretari interventor acetal. relatiu al procediment 
a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com 
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan 
competent per a contractar, essent aquest l'alcaldia, de conformitat amb 
la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

D'acord amb l'article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en els contractes menors definits a l'article 138, la 
tramitació de l'expedient únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. 

Atès que d'acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes 
menors els d'import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de 
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menys de 18.000 euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se 
directament. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar l'externalització del servei d'implantació, actualització i 
auditoria per a la protecció de dades de caràcter personal de 
l'ajuntament. 

Segon. Adjudicar el servei esmentat a l'empresa GESTBAN 
CONSULTING TARRACO, SL, per la quantitat de 2.528,90 € 
(equivalents a 2.090 € més 438,90 € corresponents al 21 % 
d'IVA) d'acord amb allò indicat a la part expositiva d'aquesta 
resolució i amb l'establert a l'oferta presentada per l'adjudicatari 
que consta a l'expedient administratiu. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients, 
informant-la que en el termini de 1 O dies des de l'endemà de la 
recepció del present acord caldrà que acrediti el compliment de 
les condicions de capacitat i solvència exigides als articles 72, 
7 4, 75, 76 i 79 bis del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i constitueixi la garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d'adjudicació, d'acord amb els article 95 i 96 del citat 
TRLCSP. Informar-ne també a la resta de licitadors. 

5. Atorgament d'un ajut al Sr. Bruno Miró Rodríguez, per a la 
pràctica del motocròs, en el marc de les bases de subvencions a 
particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a 
l'exercici i promoció d'activitats esportives. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 
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En data 26 de gener de 2015 el Sr. David Miró Moya, veí de la 
urbanització els Cocons, va sol·licitar una subvenció per a l'exercici i 
promoció d'activitats esportives per a la pràctica del motocross i enduro, 
llicència aleví, categoria MX50 (50 e.e.) que exerceix el seu fill Bruno Miró 
Rodríguez, segons les bases aprovades per acord del Ple de 
l'ajuntament de data 22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134, 
d'11 de juny). 

Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts 
en les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una 
relació de despeses de la temporada que importa la quantitat de 4.551,90 
€. 

Atès que per al pagament de l'import que s'atorgui serà necessari 
presentar la documentació que determina la base desena. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del 
seu fill Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 600 
€ (sis-cents euros) en virtut d'allò establert a la base cinquena 
de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica del 
motocross i enduro, llicència aleví, categoria MX50 (50 e.e.), 
temporada 2015 i de la dotació pressupostària de l'ajuntament 
respecte als ajuts. 

Segon. Establir que, prèviament al pagament de l'ajut concedit, la 
titular haurà d'acreditar fefaentment el compliment de l'obligació 
de fer constar la col·laboració de l'ajuntament, d'acord amb allò 
contemplat a la part expositiva d'aquest acord. 

Tercer. L'acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà 
aparellada autorització a favor de l'ajuntament per a l'ús i 
difusió de les imatges dels patrocinats relacionades amb la 
pràctica esportiva objecte de subvenció. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat en legal forma. 

6. Torn obert de paraules. 
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El Sr. alcalde informa que el sr. Jordi Reina i Gelabert, funcionari 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la 
Subescala de Secretaria de tercera no integrat, ha sol·licitat la plaça de 
secretaria intervenció de l'ajuntament a la Direcció General 
d'Administració Local, organisme que en breu emetrà el corresponent 
nomenament i quedarà la plaça coberta. Aquest Sr. compta, amb una 
dilatada experiència en l'administració local. 

El Sr. alcalde explica que el Departament d'Ensenyament ha sol·licitat 
diverses dades urbanístiques i de titularitat dels terrenys i edificis de les 
antigues escoles als efectes de redactar el conveni de cessió temporal 
per a l'extensió de l'Institut dels Pallaresos al municipi. 

El Sr. alcalde informa que s'han adquirit 48 kilograms de caramels aptes 
per a celíacs l'embolcall dels quals duu imprès l'escut de l'ajuntament per 
al seu repartiment entre la població durant la propera rua de carnaval i 
altres actes festius. 

Informar també que s'han adquirit quatre cartelleres d'alumini similars a 
les que fa uns anys hi havia instal·lades, als efectes de difondre l'activitat 
de l'ajuntament. S'ha previst que se n'instal·li una al mur d'accés a 
l'escola, una altra a la confluència entre el carrer de França i el Camí del 
Castell, una altra a la paret de la cooperativa, al carrer Onze de 
Setembre, i la darrera al carrer de França, a la façana de la carnisseria 
de Ca la Rita. 

També s'informa que demà dia 13 de febrer hi ha programada una reunió 
amb el Delegat Territorial del Departament de Justícia per signar el 
conveni per a l'adequació de les infraestructures de sanejament al 
municipi establert entre l'ajuntament, el Departament de Justícia de la 
Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua una vegada ha estat informat i 
adequat pels serveis jurídics del Departament. 

El Sr. alcalde explica els actes programats per a la celebració del 
carnaval i l'enterrament de la sardina que s'organitzen conjuntament amb 
l'AMPA de l'escola l'Agulla per fer més participativa la jornada. 

També explica que a banda dels actes esportius programats i dels quals 
se'n va donar compte en l'anterior sessió d'aquesta Junta, el dia 12 
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d'abril tindrà lloc una jornada inclosa dins el calendari del Campionat 
Provincial de Biketrial , que es farà a l'era del castell. 

El Sr. alcalde també informa que s'ha adquirit una estació meteorològica 
professional de la marca DAVIS per poder comunicar dades fiables a la 
població mitjançant la web municipal i la plataforma que la pròpia 
empresa té creades i així, donat el cas, poder emetre certificacions de 
magnitud dels fenòmens meteorològics que hagin ocasionat danys 
susceptibles de produïr efectes davant les companyes d'assegurances. 

El Sr. alcalde explica que per al proper dimarts 17 de febrer s'ha 
programat una sessió informativa a càrrec de l'advocat Víctor García, de 
Canalda Advocats, per explicar les noves obligacions tributàries que 
imposa la recentment reformada Llei de Societats a les entitats sense 
ànim de lucre. 

El Sr. Josep M Gavaldà explica que l'empresa adjudicatària de l'obra, 
Excavacions Casanova Betran SL, ha iniciat els treballs per a la 
instal·lació d'uns lavabos a l'interior del castell. Es preveu instal·lar un 
dipòsit soterrat per a la recollida de les aigües residuals que es generin 
que caldrà buidar periòdicament mitjançant bombament, atès que no és 
possible la connexió a la xarxa de clavegueram perquè ho impedeix 
l'existència del fossat exterior del castell. 

El Sr. Gavaldà també explica que els treballs de reparació de la 
climatització del Centre Cultural s'han complicat més del que es preveia 
perquè l'avaria per la pèrdua d'aigua del circuit s'ha localitzat en la 
canonada existent en el carrer Eufemià de Queralt que uneix els equips 
de clima amb l'edifici i caldrà aixecar la instal·lació d'aquest carrer. 

Finalment, el Sr. Gavaldà també informa que properament s'executaran 
els treballs de substitució del panell aïllant existent a la part superior de la 
coberta de l'Auditori del Centre Cultural, tal com ja s'havia informat 
anteriorment. 

l, essent les sis i nou minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., 
estenc la present acta. 

Vist i Plau 
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L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de 
març de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 12 de febrer de 2015. 

2. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a 
zones de bany (piscines). 

3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la millora de la 
qualitat de l'aigua de consum humà. 
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4. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la gestió d'espècies 
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida 
d'animals domèstics abandonats. 

5. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la millora de les 
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de 
titularitat municipal. 

6. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la prevenció local 
d'incendis forestals. 

7. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona pel foment i difusió de 
publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació 
editades durant l'any 2015. 

8. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a inversió, gestió i 
funcionament d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis 
singulars i patrimonials i de valor cultural. 

9. Proposta d'integració de la biblioteca municipal al Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 

1 O. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Institut 
Català d'Arqueologia per a la realització d'una prospecció 
arqueològica. 

11. Proposta d'autorització del gaudi del màxim de 15 hores de treball 
mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez. 

12. Proposta de resolució de la regularització de la categoria 
professional dels vigilants municipals. 

13. Proposta de resolució de la petició de regularització de l'horari 
laboral dels vigilants municipals. 
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14. Proposta d'informe favorable al projecte de "col·locació de reductors 
de velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona 

15. Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi 
per conceptes diversos. 

16. Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes 
diversos. 

17. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 12 de febrer de 2015. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2015, l'esborrany de la qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a zones de bany 
(piscines). 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones de 
bany (piscines) per a la temporada de 2015, les quals han estat 
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí 
Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer. 
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L'ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines 
municipals de la Torre d'en Guiu. 

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. 

El cost estimat és de 13.350 € (tretze mil tres-cents cinquanta euros) IVA 
inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la seguretat a zones de bany (piscines). 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la millora de la qualitat de l'aigua 
de consum humà. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de 
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consum humà, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la 
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 
13 de febrer. 

L'ajuntament presta el servei d'abastament municipal d'aigua potable al 
nucli urbà de la vila, l'Eixample i a les urbanitzacions la Bonaigua, Masia de 
Boronat, Coll de Tapioles, Pins Blancs i annexes, alhora que té cura dels 
elements integrants de la xarxa municipal de distribució (dipòsits i 
canonades), incloent el dipòsit municipal de Mas de Panxé. 

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. 

El cost estimat de la gestió i manteniment de la xarxa municipal de 
distribució d'aigua potable és de 10.700 € (deu mil set-cents euros) IVA 
inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum 
humà. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

4. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la gestió d'espècies plaga i 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

5 



~ Ajuntament del Catllar 

especies invasores en espais urbans 
d'animals domèstics abandonats. 

periurbans recollida 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per actuacions de protecció de la salut 
pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais 
urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, les quals 
han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al 
Butlletí Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més 
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre 
a les zones humides, gestiona la retirada d'animals peridomèstics, com ara 
els coloms (Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vulgaris) i 
domèstics abandonats. 

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. 

El cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i 
peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre 
en zones humides del municipi és de 8.300 € (vuit mil tres-cents euros) 
IVA inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol· licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 
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Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

5. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la millora de les instal·lacions i 
equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la 
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, 
de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci 
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 
36, de 13 de març. 

Examinada la memòria valorada per la millora i condicionament dels 
aparells de climatització del consultori mèdic, en la qual es detallen les 
despeses d'inversió a realitzar en aquestes instal·lacions, 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. 

El cost estimat de l'actuació és de 14.968,20 € (catorze mil nou-cents 
seixanta-vuit euros amb vint cèntims) IVA inclòs, segons consta al 
pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït. 
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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 al finançament de despeses per a 
la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris 
mèdics locals, de titularitat municipal. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

6. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la prevenció local d'incendis 
forestals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per al finançament d'actuacions de 
prevenció local d'incendis forestals, les quals han estat publicades 
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la 
Província número 36, de 13 de febrer de 2015. 

Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de 
les franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions 
del municipi 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. 
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El cost estimat és de 31.144,23 € (trenta-un mil cent quaranta-quatre 
euros amb vint-i-tres cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de 
la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de 
prevenció local d'incendis forestals. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

7. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona pel foment i difusió de publicacions 
locals i comarcals o d'interès per a la demarcació editades durant 
l'any 2015. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per al foment i difusió de publicacions 
locals i comarcals o d'interès per a la demarcació editades durant l'any 
2015, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria 
General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer 
de 2015. 
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L'ajuntament ha adjudicat la redacció i publicació de l'Atlas il·lustrat del 
municipi al Sr. Joan Carles Blanch i Torrebadell. 

El cost estimat és de 8.656 € (vuit mil sis-cents cinquanta-sis euros amb 
vint-i-tres cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la 
sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per al foment i difusió de publicacions locals i 
comarcals o d'interès per a la demarcació per a la redacció i 
publicació de l'Atlas il·lustrat del municipi. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

8. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a inversió, gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i 
patrimonials i de valor cultural. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment 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 
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patrimonials i de valor cultural, les quals han estat publicades mitjançant 
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província 
número 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament pretén instal·lar uns serveis a l'interior del pati del castell per 
donar cobertura a les necessitats dels assistents als actes que s'hi 
organitzen evitant que s'hagin de desplaçar a l'edifici d'acollida per poder 
anar al servei. 

El cost estimat d'aquest treballs és de 12.462,32 € (dotze mil quatre
cents seixanta-dos euros amb trenta-dos cèntims) IVA inclòs, segons es 
determina a la memòria valorada de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell, que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduïda. 

Alhora, es concorrerà a la mateixa convocatòria per minorar els costos de 
gestió, funcionament i manteniment de l'equipament, consistents en 
despeses de personal, tant de la guia del castell com de la persona 
encarregada de la neteja, ambdues contractades a temps parcial, de 
subministrament elèctric i de connexió telefònica i banda ampla per un 
període de cinc mesos. 

El cost estimat d'aquestes despeses és de 7.078,85 € (set mil setanta
vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims) IVA inclòs, segons es detalla al 
pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït i que es correspon amb la depesa per un període de vuit mesos 
de funcionament. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Plaça de la Vila, 1 
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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. 

11 



~ Ajuntament del Catllar 

Segon. Aprovar la documentació necessana 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. 

9. Integració de la biblioteca municipal al Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Tot i els propòsits de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, 
en cara hi ha un nombre considerable de biblioteques públiques, entre 
elles la del nostre municipi, que ofereixen els seus serveis de manera 
aïllada, sense coordinació efectiva amb la resta de biblioteques i alienes 
als avantatges que se'n desprenen del suport humà, tècnic i econòmic 
que els diferents serveis centrals supramunicipals dispensen a les 
biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública. Així els 
ciutadans del nostre municipi es veuen perjudicats pel fet d'estar aïllats 
d'un entorn col·laboratiu, tot i l'esforç que representa per aquest 
ajuntament mantenir el servei. 

Per tal de superar aquesta situació i poder gaudir del suport que el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha de 
proporcionar a aquests equipaments, i tenir accés al conjunt de 
prestacions que aquest departament ofereix a les biblioteques integrades 
en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, aquest ajun~ament s'ha 
de comprometre al compliment del requisits següents: 
El personal és retribuït -no voluntari-, nomenat i contractat per 
l'Ajuntament, amb la titulació mínima exigida pel Decret 124, de 4 de 
maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. 

Plaça de la Vila, 1 
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L'espai té una superfície superior a 75 m2 i reuneix les condicions 
adients per a la prestació del servei, prèvia supervisió dels tècnics de la 
Central de Biblioteques de Tarragona, i disposa de mobiliari específic per 
a biblioteques. 

L'Ajuntament assumeix els costos del manteniment general de les 
instal·lacions, de l'equipament informàtic i dels subministraments. 

L'horari d'obertura al públic és com a mínim de 15 hores setmanals, 
repartides almenys entre 5 dies la setmana. 

L'equipament informàtic consta almenys de 2 ordinadors d'ús públic amb 
accés a Internet, d'1 ordinador d'ús intern amb accés a Internet, d'1 lector 
òptic de codi de barres i d'1 estació de treball (impressora compatible 
amb la impressió de carnets, escàner i fotocopiadora). 

Per tal d'assegurar el funcionament correcte del programa de gestió de 
biblioteques Millennium i dels altres serveis accessibles mitjançant 
Internet, la connectivitat està d'acord amb les directrius del Servei de 
Biblioteques. 

L'equipament disposa de telèfon i d'adreça electrònica institucional -no 
personal-. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mínim anual de 1.000 € per a 
l'adquisició de novetats bibliogràfiques i de 500 € per a subscripcions a 
diaris i revistes. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mIrnm anual de 500 € per a 
l'organització d'activitats de foment de la lectura. 

L'Ajuntament iniciarà les accions necessàries per assolir la plena 
adaptació del servei bibliotecari municipal als requeriments del Mapa de 
la Lectura Pública. Així mateix, es compromet a informar d'aquestes 
accions al Servei de Biblioteques amb una periodicitat semestral. 

En la mesura que sigui possible, l'Ajuntament procurarà la incorporació a 
la biblioteca el telecentre i d'altres centres d'informació del municipi. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 
Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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Primer. Integrar la Biblioteca del Catllar al Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya. 

Segon. Adquirir el compromís de complir els requisits següents: 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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El personal és retribuït -no voluntari-, nomenat i contractat per 
l'Ajuntament, amb la titulació mínima exigida pel Decret 124, de 
4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 

L'espai té una superfície superior a 75 m2 reuneix les 
condicions adients per a la prestació del servei, prevIa 
supervisió dels tècnics de la Central de Biblioteques de 
Tarragona, i disposa de mobiliari específic per a biblioteques. 

L'Ajuntament assumeix els costos del manteniment general de 
les instal·lacions, de l'equipament informàtic dels 
subministraments. 

L'horari d'obertura al públic és com a mmIm de 15 hores 
setmanals, repartides almenys entre 5 dies la setmana. 

L'equipament informàtic consta almenys de 2 ordinadors d'ús 
públic amb accés a Internet, d'1 ordinador d'ús intern amb 
accés a Internet, d'1 lector òptic de codi de barres i d'1 estació 
de treball (impressora compatible amb la impressió de carnets, 
escàner i fotocopiadora). 

Per tal d'assegurar el funcionament correcte del programa de 
gestió de biblioteques Millennium i dels altres serveis 
accessibles mitjançant Internet, la connectivitat està d'acord 
amb les directrius del Servei de Biblioteques. 

L'equipament disposa de telèfon i d'adreça electrònica 
institucional -no personal-. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mínim anual de 1.000 € 
per a l'adquisició de novetats bibliogràfiques i de 500 € per a 
subscripcions a diaris i revistes. 
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L'Ajuntament destinarà un pressupost mínim anual de 500 € 
per a l'organització d'activitats de foment de la lectura. 

L'Ajuntament iniciarà les accions necessàries per assolir la 
plena adaptació del servei bibliotecari municipal als 
requeriments del Mapa de la Lectura Pública. Així mateix, es 
compromet a informar d'aquestes accions al Servei de 
Biblioteques amb una periodicitat semestral. 

En la mesura que sigui possible, l'Ajuntament procurarà la 
incorporació a la biblioteca el telecentre i d'altres centres 
d'informació del municipi. 

Tercer. Dirigir una carta a la Sra. Carme Fenoll, Cap del Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en la que es manifesti el comprimís de l'ajuntament 
de complir els requisits aprovats en aquest acord. Aquesta 
carta ha d'anar acompanyada per una diligència que confirmi 
que ha estat aprovada per Junta de Govern. 

1 O. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Institut Català 
d'Arqueologia per a la realització d'una prospecció arqueològica. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) d'acord amb les seves 
finalitats de recerca, formació avençada i la difusió de la civilització i 
cultura clàssiques desenvolupa el projecte de recerca intitulat "Testimonis 
arqueològics de la segona Guerra Púnica al Camp de Tarragona" dirigit 
pel Dr. Jordi López Vilar, projecte que conjuntament amb el que es 
desenvolupa per part de la Universitat de Barcelona "Guerra i conflicte en 
el nord-est de la Península Ibèrica en època romanorepublicana (Segles 
Ill-l aC)" formen part del programa específic de l'ICAC "L'impacte de 
/'exercir romà sobre les comunitats indígenes del NE d'Ibèria". 

En el marc d'aquesta actuació l'ICAC té previst realitzar unes 
prospeccions arqueològiques al nostre terme municipal, a l'entorn del 
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Mas de Cosme i del Mas de Gerembí, aproximadament durant una 
setmana, a càrrec d'un equip format per cinc o sis investigadors. 

Atès el compromís de l'ajuntament amb la promoció cultural en general i 
en concret de la recerca històrica i arqueològica, es considera escaient 
col·laborar amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica en l'execució del 
projecte esmentat assumint el cost d'allotjament i manutenció dels 
participants en l'excavació. 

Així doncs, examinat el text del conveni que consta a l'expedient i es 
dóna per reproduït. 

Vist l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
règim local, segons redacció feta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i sostenibilitat de l'administració Local (LRSAL). 

Vistos els articles 52 i 150 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 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la realització de 
prospeccions arqueològiques a l'entorn del Mas de Cosme i del 
Mas de Gerembí en el marc del projecte de recerca "Testimonis 
arqueològics de la segona Guerra Púnica al Camp de 
Tarragona" dirigit pel Dr. Jordi López Vilar. 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut Català d'Arqueologia, 
en legal forma. 

11. Autorització del gaudi del maxIm de 15 hores de treball 
mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez. 

Plaça de la Vila, 1 
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Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda deixar sobre la 
taula per al seu millor estudi la proposta d'autorització del gaudi del màxim 
de 15 hores de treball mensuals per dur a terme activitats sindicals al 
delegat del personal funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i 
Martínez. 

12. Resolució de la regularització de la categoria professional dels 
vigilants municipals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant con a delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament i en nom i representació del col·lectiu de 
vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 15 de 
desembre de 2014 amb el número 3643, sol·licita d'aquest ajuntament la 
regularització salarial del vigilants municipals amb caràcter retroactiu a 
data 1 de gener de 2014 resultant del canvi de categoria professional. 

Per part del secretari interventor en data 23 de febrer de 2015 s'ha emès 
el següent informe: 

"INFORME DE SECRETARIA 

Assumpte: Regularització categoria professionals vigilants 
Expedient: 2014.026 (618) 

ANTECEDENTS: 

Primer.- El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant con a delegat del 
personal funcionari d'aquest ajuntament i en nom i representació del 
col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 
15 de desembre de 2014 amb el número 3643, sol·licita d'aquest 
ajuntament la regularització salarial del vigilants municipals amb caràcter 
retroactiu a data 1 de gener de 2014 resultant del canvi de categoria 
professional. 

Segon.- Examinades les bases especifiques que van regir el concurs 
oposició lliure per a la provisió de places de vigilant municipal, aprovades 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

17 



~ Ajuntament del Catllar 

l'any 2003 i 2008, en ambdues es constata que com a condicions dels 
espirants es requeria estar en possessió del graduat escolar o titulació 
equivalent. 

Tercer.- En la plantilla de personal aprovada conjuntament amb el 
pressupost municipal dels any 2014 i 2015, els llocs de treball de vigilants 
municipals hi figuren com a pertanyents al Grup C2. 

Quart.- El sou que han percebut el vigilants municipals fins la nomina del 
mes de febrer 2015 ha estat de 548,47 euros corresponent al Grup AP, 
quan al Grup C2 li correspon un sou de 599,25 euros. 

FONAMENTS DE DRET 

L 'article 76 de Ja Llei 7 /2007, de 12 d'abril, del Estatut Bàsic del Empleat 
Públic, determina que els llocs de treball pels que s'exigeix estar en 
possessió del títol de graduat en educació secundaria o equivalent, els 
correspon el Grup C2. 

CONCLUSIÓ 

A la vista del que s'ha exposat, aquest Secretari Interventor, considera 
ajustat a dret que es procedeixi a Ja regularització del sou del vigilants 
municipals, amb efectes del dia 1 de gener de 2014, en el sentit de 
percebre el corresponent al Grup C2 en lloc del Grup AP que perceben 
actualment. 

No obstant això Ja corporació adoptarà l'acord que cregui més pertinent." 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 
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Estimar parcialment la petició dels vigilants municipals de 
regularització salarial resultant del canvi de categoria 
professional, del Grup AP al Grup C2 establint el caràcter 
retroactiu d'aquesta mesura a data 1 de gener de 2015. 

Comunicar aquest acord al departament d'intervenció per tal 
que procedeixi a liquidar els havers salarials dels vigilants 
municipals a resultes de l'acord anterior. 
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Tercer. Notificar aquest acord als interessats que consten en 
l'expedient. 

13. Resolució de la petició de regularització de l'horari laboral dels 
vigilants municipals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en nom i representació del 
col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 
9 de desembre de 2014 amb el número 3586, sol·licita d'aquest 
ajuntament: 

- Una actualització/regularització dels horaris de la jornada laboral 
del vigilants municipals, d'acord amb un quadrant horari, que 
adjunta a la seva petició, en el que es preveu la realització de un 
total de 1.484 hores anuals efectives. 

- L'abonament d'un plus de nocturnitat per les hores que treballen en 
horari nocturn. 

- L'abonament d'un plus de perillositat pel fet de patrullar sols, 
d'uniforme i en cotxe prioritari en horari nocturn 

- La regularització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de l'1 de gener de 2014 el seu lloc de 
treball es va reclassificar del grup D al grup C2. 

Per part del secretari interventor en data 23 de febrer de 2015 s'ha emès 
el següent informe: 

"INFORME DE SECRETARIA 

Assumpte: Nou horari laboral vigilants 
Expedient: 2014. 009 (311) 

ANTECEDENTS: 
Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

19 



~ Ajuntament del Catllar 

Únic.- El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en nom i representació 
del col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en 
data 9 de desembre de 2014 amb el número 3586, sol·licita d'aquest 
ajuntament: 

- Una actualització/regularització dels horaris de la jornada laboral 
del vigilants municipals, d'acord amb un quadrant horari, que 
adjunta a la seva petició, en el que es preveu la realització de un 
total de 1.484 hores anuals efectives. 

- L 'abonament d'un plus de nocturnitat per les hores que treballen en 
horari nocturn. 

- L 'abonament d'un plus de perillositat pel fet de patrullar sols, 
d'uniforme i en cotxe prioritari en horari nocturn 

- La regularització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de 1'1 de gener de 2014 el seu lloc de 
treball es va reclassificar del grup D al grup C2. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- L'article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, estableix que "La jornada de treball dels 
funcionaris d'Administració Local serà en còmput anual la mateixa que es 
fixi per als funcionaris de l'administració civil de l'Estat" 

Segon.- La disposició addicional setanta-unena de la Llei 212012, de 29 
de juny, de Pressupostos General de l'Estat per a 2012, estableix que la 
jornada general de treball en el Sector Públic, no podrà ser inferir a 37 
hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, el 
que equival a un promig de 7 hores i mitja diàries. 

Tercer.- Per tal de determinar el còmput d'hores anuals caldrà partir del 
total d'hores corresponents als 365 dies que té l'any 2015 i deduir-hi les 
hores corresponents al dies festius retribuïts no recuperables a que tenim 
dret els funcionaris d'administració local; aquest càlcul dona el quadre 
següent: 
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2.737,50 h 
-390,00 h 
-390,00 h 
-165,00 h 
-105,00 h 

-37,50 h 
1.650,00 h 

Quart.- Les característiques especifiques de cadascun dels llocs de 
treball de l'ajuntament, com ara perillositat, nocturnitat, treball per torns, 
especial dedicació i/o responsabilitat, etc., són els factors a tenir en 
compte a l'hora d'establir el import del complement de destí d'aquell lloc 
de treball en concret. Per tant doncs des del moment en que es van crear 
els llocs de treball de vigilants i es van establir les seves característiques, 
com ara horari funcions i manera de prestació del servei i es va assignar 
un complement específic a aquests llocs de treball cal entendre inclòs en 
el mateix totes i cadascuna de les característiques del mateixos. 

Cinquè.- L'actualització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de 1'1 de gener de 2014 el seu lloc de treball es 
va reclassificar del grup D al grup C2., és objecte d'un altre expedient i 
aquesta assumpte ha de quedar a resultes del que s'acordi en l'esmentat 
expedient. 

CONCLUSIÓ 

A la vista dels fets exposats i dels fonaments de dret utilitzats cal 
concloure el següent: 

- Del fet que el nombre total d'hores anuals efectives que sol·liciten 
fer els vigilants municipals en el seu quadrant horari (1.484 h), 
difereix en molt de les 1. 650 hores mínimes anuals que tenen 
obligació de fer, el funcionari que subscriu informa 
desfavorablement la petició formulada. 
Del fet que la perillositat i la nocturnitat dels llocs de treball del 
vigilants està inclosa dins del complement de destí que perceben, 
el funcionari que subscriu informa desfavorablement la petició 
d'abonament d'un plus de perillositat i de nocturnitat. 
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- Del fet que l'actualització econòmica de les retribucions del 
vigilants és objecte d'un altre expedient, el funcionari que subscriu 
considera que aquesta assumpte ha de quedar a resultes del que 
s'acordi en l'esmentat expedient. 

No obstant això la corporació adoptarà l'acord que cregui més pertinent." 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Desestimar la petició dels vigilants municipals d'actualització 
dels horaris de la seva jornada laboral d'acord amb un quadrant 
horari, que adjunten a la seva petició, per quan es preveu la 
realització de un total de 1.484 hores anuals efectives que no 
s'ajusta a les 1650 que han de fer com a mínim. 

Segon. Desestimar la petició del vigilants municipals relativa a 
l'abonament d'un plus de nocturnitat i un altre de perillositat, 
per quan aquests plusos ja estan inclosos en el complement 
específic que perceben actualment. 

Tercer. Deixar pendent la petició relativa a la regularització econòmica 
de les retribucions del vigilants resultant del fet que des de 1'1 
de gener de 2014 el seu lloc de treball es va reclassificar del 
grup D al grup C2., de la resolució que recaigui en l'expedient 
que es tramita de manera especifica per aquest tema. 

14. Informe favorable al projecte de "col·locació de reductors de 
velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Durant l'execució de les obres de Protecció de talús a la urbanització 
Bonaigua, carretera T-203, per part de la Diputació, l'ajuntament proposà 
una sèrie de millores, entre les quals hi havia la instal·lació d'un pas de 
vianants entre els pk. 0+340 i 0+350 de l'eix 2 del projecte referit, per unir 
la urbanització la Bonaigua amb la parada de la línea regular de transport 
de viatgers per carretera i del transport escolar situada a la urbanització 
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Mas de Blanc per garantir el servei als usuaris en condicions de 
seguretat. 

Atès que la petició ha estat atesa pel Servei d'Assistència el Territori de 
la Diputació de Tarragona i la construcció d'aquest pas de vianants ha 
estat inclosa en el "Projecte de col·locació de reductors de velocitat a les 
travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 

En data 11 de febrer de 2015 l'arquitecte municipal ha emès informe 
favorable al respecte, que es transcriu tot seguit: 

"El Servei d'Assistència el Territori de la Diputació de Tarragona ha 
aprovat inicia/ment el "Projecte de col·locació de reductors de velocitat a 
les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres", amb un pressupost 
d'execució per contracte de 94. 643, 65 €, i demana informe d'aquesta 
Corporació municipal. 

Respecte d'això, us faig avinent que, un cop revisada la documentació 
tramesa, no observo cap impediment per la seva tramitació i l'execució 
de l'obra." 

Vistos els articles 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 

Tercer. 

Quart. 
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Informar favorablement el projecte intitulat "Projecte de 
col·locació de reductors de velocitat a les travesseres de les 
carreteres TV-3344 i d'altres" redactat pels tècnics del Servei 
d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona. 

Manifestar la voluntat de l'ajuntament de no presentar 
al· legacions al projecte referit. 

Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona, en 
legal forma. 
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15. Atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi per 
conceptes diversos. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

L'entitat urbanística de Conservació de Pinalbert ha executat els treballs 
de manteniment de les zones enjardinades de la urbanització mitjançant 
la contractació d'una empresa especialitzada, sol·licitant la col·laboració 
de l'ajuntament per minorar aquesta despesa, que importa la quantitat de 
580,80 €. 

Atès que es considera escaient subvenir el cost de les tasques de neteja 
i manteniment de les zones enjardinades de Pinalbert. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar un ajut per import de 580 € a l'entitat urbanística de 
conservació de Pinalbert per la neteja i manteniment de les 
zones enjardinades de la urbanització. 

Segon. Condicionar el pagament de l'ajut concedit a l'habilitació del 
crèdit pressupostari suficient. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat 
interessada, en legal forma, fent-los-hi els advertiments 
següents: 
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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. 
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No obstant a1xo, 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. 

16. Atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes 
diversos. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Examinada la sol·licitud d'ajut presentada pel Sr. Lluïs Sumoy i Bertran, 
responsable de l'entitat sense ànim de lucre de la vila Colla de Gegants i 
Grallers, per poder fer front a les despeses d'organització de cursos de 
timbal amb l'objectiu d'ampliar el nombre d'integrants de l'entitat, essent 
el cost estimat de 1.310 €. 

Examinada la sol·licitud d'ajut presentada pel Sr. Jordi Serrana Suñé, 
President del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS, per poder fer front a les 
despeses addicionals que genera el lloguer de la pista poliesportiva 
d'Altafulla per a la disputa com a local dels partits corresponents a les 
competicions oficials, essent el cost estimat de 1.560 €. 

Atès que en el cas del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS la subvenció 
que es pretén obtenir és per una nova despesa no inclosa en l'ajut 
concedit mitjançant acord de la Junta de govern de 25 de setembre de 
2014, doncs l'objecte de l'ajut atorgat és el lloguer de l'equipament 
poliesportiu d'Altafulla i el que ara es pretén obtenir és pel major cost que 
s'imputa al club en concepte de personal encarregat d'obrir i tancar les 
instal·lacions. 
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Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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. 

Atès 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. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar els ajuts que seguidament es relacionen per tal de 
subvenir parcialment les despeses de funcionament de les 
entitats respectives: 

Entitat 
Colla de Gegants i Grallers - cursos timbal 
Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS - personal pavelló 

Total 

Import 
700€ 

1.560 € 
2.260 € 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord als representants de les entitats 
interessades, en legal forma, fent-los-hi els advertiments 
següents: 
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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. 
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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. 

17. Torn obert de paraules. 

El Sr. alcalde informa que es disposa d'un pressupost de l'empresa 
Patran Costa Dorada, SL per a la reparació del ferm de les pistes de 
tennis per import de 5.000 €. 

El Sr. Josep M Gavaldà comenta que seria aconsellable contactar amb 
altres empreses especialitzades amb experiència per tenir diversos 
pressupostos i propostes a valorar, més si tenim en compte que 
l'ajuntament havia realitzat un projecte de reparació en base a una oferta 
de Tenissinco, l'empresa que les va construir, per import d'uns 50.000 €. 

Finalment, el Sr. Gavaldà explica que el Club Esportiu el Catllar ha assolit 
un acord de col·laboració amb el Gimnàstic de Tarragona per tal que els 
equips inferiors d'aquest club entrenin al camp de futbol municipal a canvi 
d'una prestació econòmica. Aquesta situació canvia les condicions en 
que s'havien cedit les instal·lacions i els costos que l'ajuntament ha de 
suportar. Per aquest motiu s'hauria de parlar amb els responsables de 
l'entitat i fixar els nous paràmetres de cessió. 

l, essent les set i vint-i-quatre minuts de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el 
secretari acetal., estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia dinou 
de març de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 5 de març de 2015. 

2. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per interessos de 
préstecs. 

3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona ajuntaments, entitats 
municipals descentralitzades i els seus ens dependents amb 
població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals 
per a l'any 2015. 
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4. Proposta de determinar el nombre de dies d'assumptes propis que 
corresponen als treballadors de l'ajuntament per a l'any 2015. 

5. Proposta d'adhesió de l'ajuntament a l'aplicació electrònica ERES, 
registre d'entrada i sortida de documents del Consorci AOC per a la 
millora de la gestió administrativa. 

6. Proposta d'adhesió de l'ajuntament al servei de transmissió 
telemàtica de dades i documents procedents de les administracions i 
entitats publiques, Via Oberta. 

7. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 5 de març de 2015. 

Intervé el Sr. alcalde i proposa l'esmena de l'esborrany de l'acta en el 
punt del torn obert relatiu a la informació facilitada respecte la reparació 
de les pistes de tennis per quant, ni l'empresa relacionada ni el cost de 
les obres és el que ell havia manifestat, essent que l'empresa és 
lngeobras i l'import de l'oferta per a l'execució dels treballs és de 
7 .527 ,29 € IVA inclòs. 

Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per proposar un nou redactat a la seva 
intervenció respecte l'acord assolit entre el Club Esportiu el Catllar i el 
Nàstic de Tarragona per a la utilització del camp de futbol municipal. 

Finalment, acceptades les esmenes proposades, s'aprova per unanimitat 
l'acta de la Junta de govern local corresponent a la sessió ordinària del 
dia 5 de març de 2015, l'esborrany de la qual havia estat tramès 
juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs. 
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Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per interessos de préstecs any 2015, les 
quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General 
inserit al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament ha subscrit préstecs, els interessos del quals, d'acord amb les 
bases de la convocatòria, poden objecte de subvenció 

Per tot el que s'ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti 
el següent acord: 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per interessos de préstecs any 2015. 

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

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que 
sigui necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i els seus ens dependents amb població fins a 
5.000 habitants per a programes i activitats culturals per a l'any 
2015. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 
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i les bases especifiques que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per dur a terme programes i 
activitats de foment cultural per a l'any 2015, les quals han estat 
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí 
Oficial de la Província numero 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament, al llarg de l'any organitza un seguit d'actes entre els quals 
cal destacar la programació d'actes al Centre cultural, on es representen 
obres de teatre, espectacles diversos i concerts, a mes de conferencies, 
exposicions, etc., procurant donar una oferta equilibrada a les inquietuds i 
preferències del públic de totes les edats i sensibilitats. 

Alhora, l'ajuntament també esmerça esforços en recuperar celebracions 
populars tradicionals i en difondre i donar a conèixer antics oficis, 
costums i productes que han quedat en desús amb el pas del temps, 
amb l'organització de la Fira d'artesans, amb un gran èxit de participació, 
tant de veïns com de visitants forans. 

En conseqüència, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria_ promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per dur a terme programes i activitats 
de foment cultural pera l'any 2015. 

Segon. Aprovar la memòria de les activitats i dernes documentació 
necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, que 
consta a l'expedient i es dona 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. 

4. Determinació del nombre de dies d'assumptes propis que 
corresponen als treballadors de l'ajuntament per a l'any 2015. 
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Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Per tal de facilitar l'exercici del dret a gaudir de dies d'assumptes propis 
per part del personal al servei d'aquest ajuntament cal procedir a 
determinar el nombre de dies al quals tenen dret durant l'any 2015. 

Per part del Secretari Interventor s'ha emès el següent informe: 

"INFORME JURfDIC SOBRE ELS DIES D'ASSUMPTES PROPIS QUE 
CORRESPONEN ALS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT L'ANY 
2015. 

L'article 48.k) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic en relació al permisos dels funcionaris públics per 
assumptes propis, estableix que tindran dret a gaudir-ne cinc cada any. 

Per la seva banda l'article 142 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local estableix que els funcionaris de l'administració 
local tindran dret a les recompenses, permisos, llicències i vacances 
retribuïdes previstes en la legislació sobre funció pública de la Comunitat 
Autònoma respectiva o que supletòriament regirà el règim aplicable als 
funcionaris de l'Administració de l'Estat. 

En aquest sentit, hem d'entendre aplicable als funcionaris locals, de 
forma supletòria i en tot allò que no contradigui l'EBEP, la Resolució de 
28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions 
Públiques, adaptada per la Resolució de 23 de desembre de 2013, 
mitjançant la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball 
del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus 
organismes públics en quant a vacances i permisos, ja que regula de 
forma més detallada com s'han de gaudir per part dels funcionaris. 

Aquesta Resolució estableix que els dies 24 i 31 de desembre les 
oficines romandran tancades i els calendaris laborals incorporaran dos 
dies de permís quan aquests dies coincideixin amb festiu, dissabte o no 
laborable. Així mateix s'incorporarà un dia de permís quan alguna 
festivitat laboral d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no 
substituïble per les Comunitats Autònomes coincideixin en dissabte. 
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En el cas d'aquest ajuntament els dies 24 i 31 les oficines romanen 
obertes per la qual cosa es tractarien de dies recuperables. Així mateix 
l'any 2015 els dies 15 d'agost (l'assumpció) i 26 de desembre Sant 
Esteve), festius retribuïts i no recuperables coincideixen amb dissabte, 
per tat, un d'ells s'incorporarà con un dia de permís. 

CONCLUSIÓ 

D'acord amb tot allò exposat, corresponen als empleats d'aquest 
ajuntament 5 dies de permís per assumptes propis, 2 dies de permís en 
substitució dels dies 24 i 31 de desembre i 1 dia de permís en substitució 
del quinze d'agost o del 26 de desembre de 2015. 

Aquesta és la opinió de qui subscriu, sens perjudici d'altra millor 
fonamentada en dret, no obstant, resoldreu allò que cregueu convenient." 

En conseqüència, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer. Determinar que el nombre de dies d'assumptes propis dels que 
podrà gaudir el personal d'aquest ajuntament durant l'any 2015 
serà de 8 dies laborables. 

Segon. Aquest dies podran ser gaudits prèvia sol·licitud per part de 
l'interessat i autorització per part de l'alcalde, sens detriment de 
les necessitats del servei. 

Tercer. Comunicar aquest acord al personal al servei de l'ajuntament 

5. Adhesió de l'ajuntament a l'aplicació electrònica ERES, registre 
d'entrada i sortida de documents del Consorci AOC per a la millora 
de la gestió administrativa. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Per part del Secretari Interventor s'ha emès el següent informe: 
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"Actualment el registre d'entrada i sortida de documents d'aquest 
ajuntament s'està portant a terme mitjançant una aplicació informàtica 
que únicament permet efectuar el registre de manera manual. 

En virtut de l'avens de les noves tecnologies i en especial la regulació 
legal que s'ha aprovat als darrers any per tal que s'implanti l'anomenada 
administració electrònica, fa que els administrats hagin de tenir la 
possibilitat de intercomunicar-se amb l'administració per via telemàtica i 
el nivell més bàsic ha de ser el de poder-hi presentar escrits i altres 
documents. 

Aquest ajuntament disposa de l'aplicatiu informàtic E-Tram que permet 
als administrats iniciar diversos tràmits de forma telemàtica, però la 
documentació que es tramet a traves d'ella queda a aquesta plataforma i 
per tal de registrar-la d'entrada s'ha de editar en paper i registra-la 
manualment al nostre programa. 

El mateix succeeix amb el documents que al Generalitat de Catalunya 
ens tramet a traves de la plataforma Eacat i amb les factures dels 
proveïdors, que des del 15 de febrer d'enguany, tenen la obligació 
d'enviar-nos-les telemàticament. 

Per tal de donar solució a aquesta problemàtica el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya a desenvolupat un aplicatiu anomenat 
"ERES, registre d'entrada i sortida" que permet la intercomunicació de 
,les diverses plataformes, de tal manera que els documents que arriben 
per l'eacat i l'E-tram es registren automàticament en el registre 
d'entrades simultàniament amb els apunts que fan manualment el 
funcionaris municipals. 

Per tal de poder disposar de l'aplicatiu ERES cal fer una sol·licitud a la 
Diputació de Tarragona per tal de que en l'activin, indicant-los les 
persones que hi tindran accés i els rols de responsabilitat de cadascuna 
d'elles. 

Per tot això aquesta secretaria creu convenient que aquest ajuntament 
decideixi procedir a la implantació del programa ERES com a gestor del 
registre d'entrades i sortides de documents d'aquest ajuntament. 

No obstant l'ajuntament acordarà el que consideri més convenient. 
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Considerant escaient donar un impuls a la implantació de l'administració 
electrònica en el nostre municipi. 

En conseqüència, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que activi l'aplicatiu 
informàtic "ERES, Registre d'Entrada i Sortida" per el nostre 
ajuntament, amb la finalitat que sigui aquest programa l'utilitzat 
per gestionar l'entrada i sortida de documents. 

Segon. Facultar al Secretari Interventor per tal que determini les 
persones que han de tenir accés a l'aplicatiu i el rol que li 
correspon a cadascuna d'elles. 

Tercer. Facultar a l'alcalde per la signatura dels documents que siguin 
necessaris per la formalització d'aquest acord. 

6. Adhesió de l'ajuntament al servei de transmissió telemàtica de 
dades i documents procedents de les administracions i entitats 
publiques, Via Oberta. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Per part del Secretari Interventor s'ha emès el següent informe: 

"L'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics reconeix als ciutadans el dret a relacionar
se amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per a 
l'exercici dels drets previstos en l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, així com per a obtenir informacions, 
realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar 
consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar 
transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius. 

A més, els ciutadans tenen, en relació amb la utilització dels mitjans 
electrònics en l'activitat administrativa, i en els termes que preveu la llei 
esmentada, entre d'altres, el dret següent: 
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b) A no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les 
Administracions Públiques, les quals utilitzaran mitjans electrònics per a 
demanar la dita informació sempre que, en el cas de dades de caràcter 
personal, es compte amb el consentiment dels interessats en els termes 
establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, o una norma amb rang de Llei així ho determini, llevat 
que hi hagi restriccions d'acord amb la normativa d'aplicació a les dades i 
documents demanats. L'esmentat consentiment podrà emetre's i 
demanar-se per mitjans electrònics. 

Per tal de possibilitar l'exercici d'aquest dret, dins la plataforma EACAT 
existeix l'opció VIA OBERTA, mitjançant la qual hi ha la possibilitat de 
poder-se intercomunicar amb les altres administracions, central i 
autonòmica, per tal d'obtenir les documents necessaris, per la gestió 
municipal, que estiguin en poder d'aquestes administracions, i així no 
haver-los de sol·licitar als nostres administrats. 

Per tot això aquesta secretaria creu convenient que aquest ajuntament 
decideixi iniciar el procediment e impulsar el activar les diverses opcions 
que ofereix VIA OBERTA per tal de poder interoperar amb l'administració 
de l'estat i la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'obtenir el 
documents abans esmentats. 

No obstant l'ajuntament acordarà el que consideri més convenient." 

Considerant escaient, als efectes de facilitar l'exercici del dret dels 
ciutadans a no haver d'aportar la documentació que ja està en poder 
d'altres administracions, impulsar l'adhesió a l'opció VIA OBERTA de la 
plataforma EACAT en el nostre municipi. 

En conseqüència, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer. 
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Segon. Facultar a l'alcalde per la signatura dels documents que siguin 
necessaris per l'impuls i la formalització d'aquest acord. 

7. Torn obert de paraules. 

El Sr. alcalde informa que novament i com l'anterior exercici s'ha rebut la 
proposta del canal públic de televisió TAC12 (Entitat Pública Empresarial 
T AC 12), per donar cobertura informativa als 5 o 6 actes més rellevants 
que es facin durant l'any al municipi. Recordar que l'interès de la 
proposta rau en que el canal està integrat a la Xarxa Audiovisual Local, 
SL (La Xarxa de Comunicació Local) de la Diputació de Barcelona i que 
les informacions rellevants del canal TAC12 es veuen a tots els municipis 
que formen parts d'aquesta xarxa, esdevenint una plataforma de difusió 
idònia per al municipi. 

El Sr. alcalde també dona compte que es disposa d'una proposta de 
l'entitat Circ de la Cultura per integrar-nos en una plataforma per a la 
difusió de les activitats que programi l'ajuntament. 

Intervé el Sr. Josep M Gavaldà per explicar que, als efectes de millorar i 
garantir el resultat pretès en l'execució de la nova illa de nínxols al 
cementiri municipal es preveu adquirir la pedra natural del revestiment 
directament per l'ajuntament. 

El Sr. Gavaldà també explica que respecte de la cessió de terrenys que 
ha de fer el Departament de Justícia en compensació dels terrenys que 
l'ajuntament cedeix per a l'execució del vial d'accés al centre penitenciari 
s'està estudiant quin és el règim jurídic escaient per materialitzar 
l'operació, consistent en la cessió de terrenys confrontants amb la 
urbanització de Mas de Panxé per destinar-los a l'ús públic. 

També s'informa que davant el mal estat general de les instal·lacions 
telefòniques que transcorren grapades a les façanes dels immobles del 
nucli urbà de la vila s'ha requerit en tres ocasiona a la companyia per a la 
seva adequació. Caldrà insistir novament en aquesta petició. 

Finalment, el Sr. Gavaldà diu que s'està tramitant autorització del 
Departament de Cultura de la Generalitat per a l'obtenció de pedres o 
carreus que hi ha dipositats a la cantera del Mèdol per realitzar un 
tancament al fossat. 
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Intervé la Sra. Sílvia Juanes per informar que, com l'any passat, el casal 
d'estiu que promou l'ajuntament el realitzarà la fundació en Xarxa, atès 
els bons resultats obtinguts i la satisfacció dels usuaris. 

Finalment, la Sra. Juanes comunica que en la sessió de data d'ahir del 
Consell Escolar va informar de les ajudes concedides per l'ajuntament en 
concepte d'adquisició de material escolar i de llibres de text. Alhora 
també informa de les dades de preinscripció de nous alumnes al centre 
de l'escola l'Agulla. 

l, essent les sis i disset minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., 
estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de 
març de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 12 de febrer de 2015. 

2. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a 
zones de bany (piscines). 

3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la millora de la 
qualitat de l'aigua de consum humà. 
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4. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la gestió d'espècies 
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida 
d'animals domèstics abandonats. 

5. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la millora de les 
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de 
titularitat municipal. 

6. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a la prevenció local 
d'incendis forestals. 

7. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona pel foment i difusió de 
publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació 
editades durant l'any 2015. 

8. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per a inversió, gestió i 
funcionament d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis 
singulars i patrimonials i de valor cultural. 

9. Proposta d'integració de la biblioteca municipal al Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 

1 O. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Institut 
Català d'Arqueologia per a la realització d'una prospecció 
arqueològica. 

11. Proposta d'autorització del gaudi del màxim de 15 hores de treball 
mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez. 

12. Proposta de resolució de la regularització de la categoria 
professional dels vigilants municipals. 

13. Proposta de resolució de la petició de regularització de l'horari 
laboral dels vigilants municipals. 
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14. Proposta d'informe favorable al projecte de "col·locació de reductors 
de velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona 

15. Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi 
per conceptes diversos. 

16. Proposta d'atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes 
diversos. 

17. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 12 de febrer de 2015. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2015, l'esborrany de la qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

2. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la seguretat a zones de bany 
(piscines). 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones de 
bany (piscines) per a la temporada de 2015, les quals han estat 
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí 
Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer. 
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L'ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines 
municipals de la Torre d'en Guiu. 

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. 

El cost estimat és de 13.350 € (tretze mil tres-cents cinquanta euros) IVA 
inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la seguretat a zones de bany (piscines). 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

3. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la millora de la qualitat de l'aigua 
de consum humà. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de 
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consum humà, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la 
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 
13 de febrer. 

L'ajuntament presta el servei d'abastament municipal d'aigua potable al 
nucli urbà de la vila, l'Eixample i a les urbanitzacions la Bonaigua, Masia de 
Boronat, Coll de Tapioles, Pins Blancs i annexes, alhora que té cura dels 
elements integrants de la xarxa municipal de distribució (dipòsits i 
canonades), incloent el dipòsit municipal de Mas de Panxé. 

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. 

El cost estimat de la gestió i manteniment de la xarxa municipal de 
distribució d'aigua potable és de 10.700 € (deu mil set-cents euros) IVA 
inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum 
humà. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

4. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la gestió d'espècies plaga i 
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espècies invasores en espais urbans 
d'animals domèstics abandonats. 

periurbans recollida 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per actuacions de protecció de la salut 
pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais 
urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, les quals 
han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al 
Butlletí Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més 
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre 
a les zones humides, gestiona la retirada d'animals peridomèstics, com ara 
els coloms (Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vulgaris) i 
domèstics abandonats. 

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. 

El cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i 
peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre 
en zones humides del municipi és de 8.300 € (vuit mil tres-cents euros) 
IVA inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 
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Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

5. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la millora de les instal·lacions i 
equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 
i les bases específiques que han de regir el procediment per a la 
concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la 
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, 
de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant anunci 
de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 
36, de 13 de març. 

Examinada la memòria valorada per la millora i condicionament dels 
aparells de climatització del consultori mèdic, en la qual es detallen les 
despeses d'inversió a realitzar en aquestes instal·lacions, 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. 

El cost estimat de l'actuació és de 14.968,20 € (catorze mil nou-cents 
seixanta-vuit euros amb vint cèntims) IVA inclòs, segons consta al 
pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït. 
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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 al finançament de despeses per a 
la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris 
mèdics locals, de titularitat municipal. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

6. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a la prevenció local d'incendis 
forestals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per al finançament d'actuacions de 
prevenció local d'incendis forestals, les quals han estat publicades 
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la 
Província número 36, de 13 de febrer de 2015. 

Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de 
les franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions 
del municipi 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. 
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El cost estimat és de 31.144,23 € (trenta-un mil cent quaranta-quatre 
euros amb vint-i-tres cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de 
la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de 
prevenció local d'incendis forestals. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

7. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona pel foment i difusió de publicacions 
locals i comarcals o d'interès per a la demarcació editades durant 
l'any 2015. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments per al foment i difusió de publicacions 
locals i comarcals o d'interès per a la demarcació editades durant l'any 
2015, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria 
General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 13 de febrer 
de 2015. 
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L'ajuntament ha adjudicat la redacció i publicació de l'Atlas il·lustrat del 
municipi al Sr. Joan Carles Blanch i Torrebadell. 

El cost estimat és de 8.656 € (vuit mil sis-cents cinquanta-sis euros amb 
vint-i-tres cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la 
sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per al foment i difusió de publicacions locals i 
comarcals o d'interès per a la demarcació per a la redacció i 
publicació de l'Atlas il·lustrat del municipi. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessana 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 que 
disposa la base cinquena de la convocatòria. 

8. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions 
de la Diputació de Tarragona per a inversió, gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i 
patrimonials i de valor cultural. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 6 de febrer de 2015, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i 
les bases específiques que han de regir el procediment 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 
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patrimonials i de valor cultural, les quals han estat publicades mitjançant 
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província 
número 36, de 13 de febrer. 

L'ajuntament pretén instal·lar uns serveis a l'interior del pati del castell per 
donar cobertura a les necessitats dels assistents als actes que s'hi 
organitzen evitant que s'hagin de desplaçar a l'edifici d'acollida per poder 
anar al servei. 

El cost estimat d'aquest treballs és de 12.462,32 € (dotze mil quatre
cents seixanta-dos euros amb trenta-dos cèntims) IVA inclòs, segons es 
determina a la memòria valorada de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell, que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduïda. 

Alhora, es concorrerà a la mateixa convocatòria per minorar els costos de 
gestió, funcionament i manteniment de l'equipament, consistents en 
despeses de personal, tant de la guia del castell com de la persona 
encarregada de la neteja, ambdues contractades a temps parcial, de 
subministrament elèctric i de connexió telefònica i banda ampla per un 
període de cinc mesos. 

El cost estimat d'aquestes despeses és de 7.078,85 € (set mil setanta
vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims) IVA inclòs, segons es detalla al 
pressupost de la sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït i que es correspon amb la depesa per un període de vuit mesos 
de funcionament. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 
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Segon. Aprovar la documentació necessana 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. 

9. Integració de la biblioteca municipal al Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Tot i els propòsits de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, 
en cara hi ha un nombre considerable de biblioteques públiques, entre 
elles la del nostre municipi, que ofereixen els seus serveis de manera 
aïllada, sense coordinació efectiva amb la resta de biblioteques i alienes 
als avantatges que se'n desprenen del suport humà, tècnic i econòmic 
que els diferents serveis centrals supramunicipals dispensen a les 
biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública. Així els 
ciutadans del nostre municipi es veuen perjudicats pel fet d'estar aïllats 
d'un entorn col·laboratiu, tot i l'esforç que representa per aquest 
ajuntament mantenir el servei. 

Per tal de superar aquesta situació i poder gaudir del suport que el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha de 
proporcionar a aquests equipaments, i tenir accés al conjunt de 
prestacions que aquest departament ofereix a les biblioteques integrades 
en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, aquest ajuntament s'ha 
de comprometre al compliment del requisits següents: 
El personal és retribuït -no voluntari-, nomenat i contractat per 
l'Ajuntament, amb la titulació mínima exigida pel Decret 124, de 4 de 
maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

12 



~ Ajuntament del Catllar 

L'espai té una superfície superior a 75 m2 i reuneix les condicions 
adients per a la prestació del servei, prèvia supervisió dels tècnics de la 
Central de Biblioteques de Tarragona, i disposa de mobiliari específic per 
a biblioteques. 

L'Ajuntament assumeix els costos del manteniment general de les 
instal·lacions, de l'equipament informàtic i dels subministraments. 

L'horari d'obertura al públic és com a mínim de 15 hores setmanals, 
repartides almenys entre 5 dies la setmana. 

L'equipament informàtic consta almenys de 2 ordinadors d'ús públic amb 
accés a Internet, d'1 ordinador d'ús intern amb accés a Internet, d'1 lector 
òptic de codi de barres i d'1 estació de treball (impressora compatible 
amb la impressió de carnets, escàner i fotocopiadora). 

Per tal d'assegurar el funcionament correcte del programa de gestió de 
biblioteques Millennium i dels altres serveis accessibles mitjançant 
Internet, la connectivitat està d'acord amb les directrius del Servei de 
Biblioteques. 

L'equipament disposa de telèfon i d'adreça electrònica institucional -no 
personal-. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mmIm anual de 1.000 € per a 
l'adquisició de novetats bibliogràfiques i de 500 € per a subscripcions a 
diaris i revistes. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mmIm anual de 500 € per a 
l'organització d'activitats de foment de la lectura. 

L'Ajuntament iniciarà les accions necessàries per assolir la plena 
adaptació del servei bibliotecari municipal als requeriments del Mapa de 
la Lectura Pública. Així mateix, es compromet a informar d'aquestes 
accions al Servei de Biblioteques amb una periodicitat semestral. 

En la mesura que sigui possible, l'Ajuntament procurarà la incorporació a 
la biblioteca el telecentre i d'altres centres d'informació del municipi. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 
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Primer. Integrar la Biblioteca del Catllar al Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya. 

Segon. Adquirir el compromís de complir els requisits següents: 
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El personal és retribuït -no voluntari-, nomenat i contractat per 
l'Ajuntament, amb la titulació mínima exigida pel Decret 124, de 
4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 

L'espai té una superfície superior a 75 m2 reuneix les 
condicions adients per a la prestació del servei, prevIa 
supervisió dels tècnics de la Central de Biblioteques de 
Tarragona, i disposa de mobiliari específic per a biblioteques. 

L'Ajuntament assumeix els costos del manteniment general de 
les instal·lacions, de l'equipament informàtic dels 
subministraments. 

L'horari d'obertura al públic és com a mImm de 15 hores 
setmanals, repartides almenys entre 5 dies la setmana. 

L'equipament informàtic consta almenys de 2 ordinadors d'ús 
públic amb accés a Internet, d'1 ordinador d'ús intern amb 
accés a Internet, d'1 lector òptic de codi de barres i d'1 estació 
de treball (impressora compatible amb la impressió de carnets, 
escàner i fotocopiadora). 

Per tal d'assegurar el funcionament correcte del programa de 
gestió de biblioteques Millennium i dels altres serveis 
accessibles mitjançant Internet, la connectivitat està d'acord 
amb les directrius del Servei de Biblioteques. 

L'equipament disposa de telèfon i d'adreça electrònica 
institucional -no personal-. 

L'Ajuntament destinarà un pressupost mínim anual de 1.000 € 
per a l'adquisició de novetats bibliogràfiques i de 500 € per a 
subscripcions a diaris i revistes. 
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L'Ajuntament destinarà un pressupost mínim anual de 500 € 
per a l'organització d'activitats de foment de la lectura. 

L'Ajuntament iniciarà les accions necessàries per assolir la 
plena adaptació del servei bibliotecari municipal als 
requeriments del Mapa de la Lectura Pública. Així mateix, es 
compromet a informar d'aquestes accions al Servei de 
Biblioteques amb una periodicitat semestral. 

En la mesura que sigui possible, l'Ajuntament procurarà la 
incorporació a la biblioteca el telecentre i d'altres centres 
d'informació del municipi. 

Tercer. Dirigir una carta a la Sra. Carme Fenoll, Cap del Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en la que es manifesti el comprimís de l'ajuntament 
de complir els requisits aprovats en aquest acord. Aquesta 
carta ha d'anar acompanyada per una diligència que confirmi 
que ha estat aprovada per Junta de Govern. 

1 O. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Institut Català 
d'Arqueologia per a la realització d'una prospecció arqueològica. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) d'acord amb les seves 
finalitats de recerca, formació avençada i la difusió de la civilització i 
cultura clàssiques desenvolupa el projecte de recerca intitulat "Testimonis 
arqueològics de la segona Guerra Púnica al Camp de Tarragona" dirigit 
pel Dr. Jordi López Vilar, projecte que conjuntament amb el que es 
desenvolupa per part de la Universitat de Barcelona "Guerra i conflicte en 
el nord-est de la Península Ibèrica en època romanorepub/icana (Segles 
Ill-l aC)" formen part del programa específic de l'ICAC "L'impacte de 
/'exercir romà sobre les comunitats indígenes del NE d'Ibèria". 

En el marc d'aquesta actuació l'ICAC té previst realitzar unes 
prospeccions arqueològiques al nostre terme municipal, a l'entorn del 
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Mas de Cosme i del Mas de Gerembí, aproximadament durant una 
setmana, a càrrec d'un equip format per cinc o sis investigadors. 

Atès el compromís de l'ajuntament amb la promoció cultural en general i 
en concret de la recerca històrica i arqueològica, es considera escaient 
col·laborar amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica en l'execució del 
projecte esmentat assumint el cost d'allotjament i manutenció dels 
participants en l'excavació. 

Així doncs, examinat el text del conveni que consta a l'expedient i es 
dóna per reproduït. 

Vist l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
règim local, segons redacció feta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i sostenibilitat de l'administració Local (LRSAL). 

Vistos els articles 52 i 150 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 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la realització de 
prospeccions arqueològiques a l'entorn del Mas de Cosme i del 
Mas de Gerembí en el marc del projecte de recerca "Testimonis 
arqueològics de la segona Guerra Púnica al Camp de 
Tarragona" dirigit pel Dr. Jordi López Vilar. 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut Català d'Arqueologia, 
en legal forma. 

11. Autorització del gaudi del max1m de 15 hores de treball 
mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez. 
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Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda deixar sobre la 
taula per al seu millor estudi la proposta d'autorització del gaudi del màxim 
de 15 hores de treball mensuals per dur a terme activitats sindicals al 
delegat del personal funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i 
Martínez. 

12. Resolució de la regularització de la categoria professional dels 
vigilants municipals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant con a delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament i en nom i representació del col·lectiu de 
vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 15 de 
desembre de 2014 amb el número 3643, sol·licita d'aquest ajuntament la 
regularització salarial del vigilants municipals amb caràcter retroactiu a 
data 1 de gener de 2014 resultant del canvi de categoria professional. 

Per part del secretari interventor en data 23 de febrer de 2015 s'ha emès 
el següent informe: 

"INFORME DE SECRETARIA 

Assumpte: Regularització categoria professionals vigilants 
Expedient: 2014.026 (618) 

ANTECEDENTS: 

Primer.- El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant con a delegat del 
personal funcionari d'aquest ajuntament i en nom i representació del 
col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 
15 de desembre de 2014 amb el número 3643, sol·licita d'aquest 
ajuntament la regularització salarial del vigilants municipals amb caràcter 
retroactiu a data 1 de gener de 2014 resultant del canvi de categoria 
professional. 

Segon.- Examinades les bases especifiques que van regir el concurs 
oposició lliure per a la provisió de places de vigilant municipal, aprovades 
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l'any 2003 i 2008, en ambdues es constata que com a condicions dels 
espirants es requeria estar en possessió del graduat escolar o titulació 
equivalent. 

Tercer.- En la plantilla de personal aprovada conjuntament amb el 
pressupost municipal dels any 2014 i 2015, els llocs de treball de vigilants 
municipals hi figuren com a pertanyents al Grup C2. 

Quart.- El sou que han percebut el vigilants municipals fins la nomina del 
mes de febrer 2015 ha estat de 548,47 euros corresponent al Grup AP, 
quan al Grup C2 li correspon un sou de 599,25 euros. 

FONAMENTS DE DRET 

L 'article 76 de la Llei 712007, de 12 d'abril, del Estatut Bàsic del Empleat 
Públic, determina que els llocs de treball pels que s'exigeix estar en 
possessió del títol de graduat en educació secundaria o equivalent, els 
correspon el Grup C2. 

CONCLUSIÓ 

A la vista del que s'ha exposat, aquest Secretari Interventor, considera 
ajustat a dret que es procedeixi a la regularització del sou del vigilants 
municipals, amb efectes del dia 1 de gener de 2014, en el sentit de 
percebre el corresponent al Grup C2 en lloc del Grup AP que perceben 
actualment. 

No obstant això la corporació adoptarà l'acord que cregui més pertinent." 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 
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Estimar parcialment la petició dels vigilants municipals de 
regularització salarial resultant del canvi de categoria 
professional, del Grup AP al Grup C2 establint el caràcter 
retroactiu d'aquesta mesura a data 1 de gener de 2015. 

Comunicar aquest acord al departament d'intervenció per tal 
que procedeixi a liquidar els havers salarials dels vigilants 
municipals a resultes de l'acord anterior. 
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Tercer. Notificar aquest acord als interessats que consten en 
l'expedient. 

13. Resolució de la petició de regularització de l'horari laboral dels 
vigilants municipals. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en nom i representació del 
col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en data 
9 de desembre de 2014 amb el número 3586, sol·licita d'aquest 
ajuntament: 

- Una actualització/regularització dels horaris de la jornada laboral 
del vigilants municipals, d'acord amb un quadrant horari, que 
adjunta a la seva petició, en el que es preveu la realització de un 
total de 1.484 hores anuals efectives. 

- L'abonament d'un plus de nocturnitat per les hores que treballen en 
horari nocturn. 

- L'abonament d'un plus de perillositat pel fet de patrullar sols, 
d'uniforme i en cotxe prioritari en horari nocturn 

- La regularització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de 1'1 de gener de 2014 el seu lloc de 
treball es va reclassificar del grup D al grup C2. 

Per part del secretari interventor en data 23 de febrer de 2015 s'ha emès 
el següent informe: 

"INFORME DE SECRETARIA 

Assumpte: Nou horari laboral vigilants 
Expedient: 2014.009 (311) 

ANTECEDENTS: 
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Únic.- El Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en nom i representació 
del col·lectiu de vigilants municipals, mitjançant instancia registrada en 
data 9 de desembre de 2014 amb el número 3586, sol·licita d'aquest 
ajuntament: 

- Una actualització/regularització dels horaris de la jornada laboral 
del vigilants municipals, d'acord amb un quadrant horari, que 
adjunta a la seva petició, en el que es preveu la realització de un 
total de 1. 484 hores anuals efectives. 

- L 'abonament d'un plus de nocturnitat per les hores que treballen en 
horari nocturn. 

- L 'abonament d'un plus de perillositat pel fet de patrullar sols, 
d'uniforme i en cotxe prioritari en horari nocturn 

- La regularització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de 1'1 de gener de 2014 el seu lloc de 
treball es va reclassificar del grup D al grup C2. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- L'article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, estableix que "La jornada de treball dels 
funcionaris d'Administració Local serà en còmput anual la mateixa que es 
fixi per als funcionaris de l'administració civil de l'Estat" 

Segon.- La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 
de juny, de Pressupostos General de l'Estat per a 2012, estableix que la 
jornada general de treball en el Sector Públic, no podrà ser inferir a 37 
hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, el 
que equival a un promig de 7 hores i mitja diàries. 

Tercer.- Per tal de determinar el còmput d'hores anuals caldrà partir del 
total d'hores corresponents als 365 dies que té l'any 2015 i deduir-hi les 
hores corresponents al dies festius retribuils no recuperables a que tenim 
dret els funcionaris d'administració local; aquest càlcul dona el quadre 
següent: 
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2.737,50 h 
-390,00 h 
-390,00 h 
-165,00 h 
-105,00 h 
-37,50 h 

1.650,00 h 

Quart. - Les característiques especifiques de cadascun dels llocs de 
treball de l'ajuntament, com ara perillositat, nocturnitat, treball per torns, 
especial dedicació i/o responsabilitat, etc., són els factors a tenir en 
compte a l'hora d'establir el import del complement de destí d'aquell lloc 
de treball en concret. Per tant doncs des del moment en que es van crear 
els llocs de treball de vigilants i es van establir les seves característiques, 
com ara horari funcions i manera de prestació del servei i es va assignar 
un complement específic a aquests llocs de treball cal entendre inclòs en 
el mateix totes i cadascuna de les característiques del mateixos. 

Cinquè. - L 'actualització econòmica de les retribucions del vigilants 
resultant del fet que des de 1'1 de gener de 2014 el seu lloc de treball es 
va reclassificar del grup D al grup C2., és objecte d'un altre expedient i 
aquesta assumpte ha de quedar a resultes del que s'acordi en l'esmentat 
expedient. 

CONCLUSIÓ 

A la vista dels fets exposats i dels fonaments de dret utilitzats cal 
concloure el següent: 

- Del fet que el nombre total d'hores anuals efectives que sol·liciten 
fer els vigilants municipals en el seu quadrant horari (1.484 h), 
difereix en molt de les 1. 650 hores mínimes anuals que tenen 
obligació de fer, el funcionari que subscriu informa 
desfavorablement la petició formulada. 
Del fet que la perillositat i la nocturnitat dels llocs de treball del 
vigilants està inclosa dins del complement de destí que perceben, 
el funcionari que subscriu informa desfavorablement la petició 
d'abonament d'un plus de perillositat i de nocturnitat. 
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Del fet que l'actualització econom,ca de les retribucions del 
vigilants és objecte d'un altre expedient, el funcionari que subscriu 
considera que aquesta assumpte ha de quedar a resultes del que 
s'acordi en l'esmentat expedient. 

No obstant això la corporació adoptarà l'acord que cregui més pertinent." 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Desestimar la petició dels vigilants municipals d'actualització 
dels horaris de la seva jornada laboral d'acord amb un quadrant 
horari, que adjunten a la seva petició, per quan es preveu la 
realització de un total de 1.484 hores anuals efectives que no 
s'ajusta a les 1650 que han de fer com a mínim. 

Segon. Desestimar la petició del vigilants municipals relativa a 
l'abonament d'un plus de nocturnitat i un altre de perillositat, 
per quan aquests plusos ja estan inclosos en el complement 
específic que perceben actualment. 

Tercer. Deixar pendent la petició relativa a la regularització econòmica 
de les retribucions del vigilants resultant del fet que des de 1'1 
de gener de 2014 el seu lloc de treball es va reclassificar del 
grup D al grup C2., de la resolució que recaigui en l'expedient 
que es tramita de manera especifica per aquest tema. 

14. Informe favorable al projecte de "col·locació de reductors de 
velocitat a les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Durant l'execució de les obres de Protecció de talús a la urbanització 
Bonaigua, carretera T-203, per part de la Diputació, l'ajuntament proposà 
una sèrie de millores, entre les quals hi havia la instal·lació d'un pas de 
vianants entre els pk. 0+340 i 0+350 de l'eix 2 del projecte referit, per unir 
la urbanització la Bonaigua amb la parada de la línea regular de transport 
de viatgers per carretera i del transport escolar situada a la urbanització 
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Mas de Blanc per garantir el servei als usuaris en condicions de 
seguretat. 

Atès que la petició ha estat atesa pel Servei d'Assistència el Territori de 
la Diputació de Tarragona i la construcció d'aquest pas de vianants ha 
estat inclosa en el "Projecte de col·locació de reductors de velocitat a les 
travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres" 

En data 11 de febrer de 2015 l'arquitecte municipal ha emès informe 
favorable al respecte, que es transcriu tot seguit: 

"El Servei d'Assistència el Territori de la Diputació de Tarragona ha 
aprovat inicia/ment el "Projecte de col·locació de reductors de velocitat a 
les travesseres de les carreteres TV-3344 i d'altres': amb un pressupost 
d'execució per contracte de 94. 643, 65 €, i demana informe d'aquesta 
Corporació municipal. 

Respecte d'això, us faig avinent que, un cop revisada la documentació 
tramesa, no observo cap impediment per la seva tramitació i l'execució 
de l'obra." 

Vistos els articles 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. 

Segon. 

Tercer. 

Quart. 
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Informar favorablement el projecte intitulat "Projecte de 
col·locació de reductors de velocitat a les travesseres de les 
carreteres TV-3344 i d'altres" redactat pels tècnics del Servei 
d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona. 

Manifestar la voluntat de l'ajuntament de no presentar 
al· legacions al projecte referit. 

Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona, en 
legal forma. 
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15. Atorgament d'ajuts a entitats urbanístiques del municipi per 
conceptes diversos. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

L'entitat urbanística de Conservació de Pinalbert ha executat els treballs 
de manteniment de les zones enjardinades de la urbanització mitjançant 
la contractació d'una empresa especialitzada, sol·licitant la col·laboració 
de l'ajuntament per minorar aquesta despesa, que importa la quantitat de 
580,80€. 

Atès que es considera escaient subvenir el cost de les tasques de neteja 
i manteniment de les zones enjardinades de Pinalbert. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar un ajut per import de 580 € a l'entitat urbanística de 
conservació de Pinalbert per la neteja i manteniment de les 
zones enjardinades de la urbanització. 

Segon. Condicionar el pagament de l'ajut concedit a l'habilitació del 
crèdit pressupostari suficient. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord als representants de l'entitat 
interessada, en legal forma, fent-los-hi els advertiments 
següents: 
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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. 
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No obstant a1xo, 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. 

16. Atorgament d'ajuts a entitats del municipi per conceptes 
diversos. 

Prèvia lectura i exposició d'aquest punt de l'ordre del dia que efectua 
l'alcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 

Examinada la sol·licitud d'ajut presentada pel Sr. Lluïs Sumoy i Bertran, 
responsable de l'entitat sense ànim de lucre de la vila Colla de Gegants i 
Grallers, per poder fer front a les despeses d'organització de cursos de 
timbal amb l'objectiu d'ampliar el nombre d'integrants de l'entitat, essent 
el cost estimat de 1.310 €. 

Examinada la sol·licitud d'ajut presentada pel Sr. Jordi Serrana Suñé, 
President del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS, per poder fer front a les 
despeses addicionals que genera el lloguer de la pista poliesportiva 
d'Altafulla per a la disputa com a local dels partits corresponents a les 
competicions oficials, essent el cost estimat de 1.560 €. 

Atès que en el cas del Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS la subvenció 
que es pretén obtenir és per una nova despesa no inclosa en l'ajut 
concedit mitjançant acord de la Junta de govern de 25 de setembre de 
2014, doncs l'objecte de l'ajut atorgat és el lloguer de l'equipament 
poliesportiu d'Altafulla i el que ara es pretén obtenir és pel major cost que 
s'imputa al club en concepte de personal encarregat d'obrir i tancar les 
instal·lacions. 
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Atès el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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. 

Atès 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. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2014/304, de 23 de juny. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Atorgar els ajuts que seguidament es relacionen per tal de 
subvenir parcialment les despeses de funcionament de les 
entitats respectives: 

Entitat 
Colla de Gegants i Grallers - cursos timbal 
Club Esportiu el Catllar Atlètic, FS - personal pavelló 

Total 

Import 
700€ 

1.560 € 
2.260 € 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord als representants de les entitats 
interessades, en legal forma, fent-los-hi els advertiments 
següents: 
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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. 
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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. 

17. Torn obert de paraules. 

El Sr. alcalde informa que es disposa d'un pressupost de l'empresa 
Patran Costa Dorada, SL per a la reparació del ferm de les pistes de 
tennis per import de 5.000 €. 

El Sr. Josep M Gavaldà comenta que seria aconsellable contactar amb 
altres empreses especialitzades amb experiència per tenir diversos 
pressupostos i propostes a valorar, més si tenim en compte que 
l'ajuntament havia realitzat un projecte de reparació en base a una oferta 
de Tenissinco, l'empresa que les va construir, per import d'uns 50.000 €. 

Finalment, el Sr. Gavaldà explica que el Club Esportiu el Catllar ha assolit 
un acord de col·laboració amb el Gimnàstic de Tarragona per tal que els 
equips inferiors d'aquest club entrenin al camp de futbol municipal a canvi 
d'una prestació econòmica. Aquesta situació canvia les condicions en 
que s'havien cedit les instal·lacions i els costos que l'ajuntament ha de 
suportar. Per aquest motiu s'hauria de parlar amb els responsables de 
l'entitat i fixar els nous paràmetres de cessió. 

l, essent les set i vint-i-quatre minuts de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el 
secretari acetal., estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 23 D'ABRIL DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-tres 
d'abril de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 19 de març de 2015. 

2. Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2015, projecte 
ANIMA'T CAT, elaborat per les tècniques de joventut del Consell 
Comarcal del Tarragonès i de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya per a projectes d'activitats en l'àmbit de la 
joventut. 

3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
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Catalunya per a actuacions d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat 
o a la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l'any 
2015. 

4. Proposta d'adjudicació del servei de socorrisme aquàtic de la piscina 
municipal de la Torre d'en Guiu per a la temporada d'estiu de 2015. 

5. Proposta d'aprovació del modificat del conveni de col·laboració entre 
l'Associació de Voluntaris de protecció Civil de Tarragona i 
l'ajuntament per a la realització de serveis preventius. 

6. Proposta d'aprovació de la convocatòria del procés de selecció per a 
formació de borsa de treball d'auxiliar administratiu destinada a 
cobrir substitucions de la mateixa categoria professional i aprovació 
de les bases d'aquesta selecció. 

7. Torn obert de paraules. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar 
l'ordre del dia. 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 19 de març de 2015. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 19 de març de 2015, l'esborrany de la qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

2. Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2015, projecte 
ANIMA'T CAT, elaborat per les tècniques de joventut del Consell 
Comarcal del Tarragonès i de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya per a projectes d'activitats en l'àmbit de la 
joventut. 

Per part de la presidència es dona compte de la següent proposta: 

"L'ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la 
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prestació de determinats serveis específics, tals com, entre d'altres, les 
sol· licituds de subvencions. 

Mitjançant acord d'aquesta Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012 
es va aprovar el Pla Local de Joventut per al quadrienni de 2012-2015, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

Vist que la tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en 
col·laboració amb la regidoria de joventut han redactat, de conformitat 
amb les disposicions del Pla Local de Joventut per al període 2012-2015, 
el projecte d'activitats ANIMA'T CAT necessari per concórrer a la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats 
en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el 
marc del Pla Nacional de Joventut, que anualment convoca la Generalitat 
de Catalunya. 

Vista la Resolució BSF/724/2015, de 8 d'abril, per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats 
en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el 
marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2015. (DOGC número 
6853, de 17 d'abril de 2015) i examinada l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de 
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i 
s'obre la convocatòria per a l'any 2012. (DOGC número 6164, de 5 de 
juliol de 2012). 

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. 

Segon. 
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d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut 
regulada per la Resolució BSF/724/2015, de 8 d'abril. 

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 
necessana al Consell Comarcal del Tarragonès i al 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat." 

Acte seguit la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta, 
amb el vots a favor dels senyors, Antonio López i López, Josep M. 
Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

3. Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya per a actuacions d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat 
o a la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l'any 
2015. 

Per part de la presidència es dona compte de la següent proposta: 

"Vista la Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la 
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius 
existents per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores (DOGC 
número 6844, de 2 d'abril de 2015). 

Examinat el Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla 
director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

Dins el parc municipal de la Torre d'en Guiu, entre d'altres instal·lacions 
per al lleure, el foment cultural, la interrelació social i la pràctica esportiva, 
s'hi construïren, fa més de 1 O anys, dues pistes de tennis el ferm de les 
quals, degut a l'ús, a l'erosió per efectes climatològics i a les arrels dels 
arbres propers, presenta un estat que dificulta la pràctica d'aquest esport. 
Als efectes de recuperar les seves prestacions originals, garantir la 
seguretat dels practicants (més de 500 usuaris l'any 2014) i el normal 
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desenvolupament dels diferents tornejos que durant l'any s'organitzen 
fruit de la col·laboració de l'ajuntament i altres entitats privades es pretén 
substituir l'actual paviment de ciment malmès per una nova superfície 
que simula el joc sobre pista de terra batuda, d'acord amb la memòria 
valorada que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

Vist que l'article 5.2 del Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula 
la declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de 
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme 
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions 
regulada per la Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, per la 
qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a 
actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la 
funcionalitat dels equipaments esportius (DOGC número 6844, 
de 2 d'abril de 2015). 

Segon. Aprovar la documentació necessaria per 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 de conformitat amb les 
bases de l'esmentada convocatòria. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària a la Subdirecció General d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de l'Esport del Departament 
de la Presidència de la Generalitat." 

Acte seguit la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta, 
amb el vots a favor dels senyors, Antonio López i López, Josep M. 
Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 
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4. Proposta d'adjudicació del servei de socorrisme aquàtic de la 
piscina municipal de la Torre d'en Guiu per a la temporada d'estiu 
de 2015. 

Per part de la presidència es dona compte de la següent proposta: 

"Atès que properament s'obriran les piscines municipals, cal procedir a la 
contractació del servei de socorrisme aquàtic professional, degudament 
acreditat i legalitzat, per garantir la seguretat dels banyistes. 

L'ajuntament ha sol·licitat oferta a diferents empreses especialitzades per 
dur a terme el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de la 
Torre d'en Guiu durant la temporada d'estiu de 2015, des del 21 de juny 
fins a 1'13 de setembre, havent-ne presentat les següents: 

EMPRESA IMPORT 
Consell Esportiu del Tarraqonès 8.950,50 € 
Blue Safety S.L. 8.580,00 € 

Per tant doncs l'oferta més avantatjosa per aquest ajuntament és la qye 
ha presentat l'empresa Blue Safety S.L. 

Vist que els articles 111 i 138 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, estableixen que per formalitzar l'expedient administratiu de 
contractació menor només cal l'aprovació de la despesa i la posterior 
incorporació de la factura corresponent. No obstant això es considera 
oportú fixar les condicions bàsiques de la relació empresa - ajuntament 
en contracte administratiu de prestació de serveis. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 

Primer. 

Segon. 
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Tercer. Donar trasllat d'aquest acord als interessats en legal forma." 

Acte seguit la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta, 
amb el vots a favor dels senyors, Antonio López i López, Josep M. 
Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

5. Proposta d'aprovació del modificat del conveni de col·laboració 
entre l'Associació de Voluntaris de protecció Civil de Tarragona i 
l'ajuntament per a la realització de serveis preventius. 

Per part de la presidència es dona compte de la següent proposta: 

"L'ajuntament cada any organitza un seguit d'actes lúdics, festius, 
culturals, esportius, socials o institucionals que requereixen d'assistència 
sanitària preventiva que garanteixi la seguretat i integritat dels 
participants i/o del públic assistent, essent els exemples més 
paradigmàtics la cobertura que es dóna a la diada castellera o al correfoc 
de la festa major, a les curses o pedalades BTT a als balls populars. 

Durant els darrers anys l'adjudicatària de tots els serveis preventius que 
s'han realitzat al municipi ha estat l'Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Tarragona (AVPCT) atesa la seva professionalitat i l'ajustat de 
les seves tarifes, essent sempre l'oferta més avantatjosa en el seu 
conjunt a les presentades per les diferents empreses i entitats 
consultades per l'ajuntament. 

L'AVPCT és una entitat independent i sense arnm de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, creada de conformitat amb el Decret 27/2001, 
de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del 
voluntariat de protecció Civil de Catalunya, inscrita en el Registre de 
Associacions de la Generalitat amb el núm. 3945, (Resolució del 
Departament de Justícia de data 14 de març de 2002) i al Registre 
Especial de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 12. 

Per tal de poder mantenir aquesta línia de col·laboració, mitjançant acord 
del Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2014 es 
va establir un conveni amb l'AVPC per ser reconeguda al municipi i 
vinculada funcionalment a aquest per assolir una major eficàcia en les 
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actuacions, i així donar compliment a l'article 55 de la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de Protecció Civil de Catalunya que estableix que els plans 
municipals de protecció només poden reconèixer una associació de 
voluntaris de Protecció Civil per Municipi. 

Per part de l'AVPC s'ha presentat una nova proposta de conveni, en la 
que, respecte de l'aprovat anteriorment, es contemplen la modificació del 
pacte primer i cinquè següents: 

- En el pacte primer s'estableix que serà aquesta entitat la que 
desenvoluparà, durant la vigència del conveni, les seves funcions 
en matèria de protecció civil local d'aquest municipi. 

- En el pacte cinquè s'estableix que la compensació pels serveis 
prestats es farà mitjançant una subvenció anul·la per import de 
2.300,00 euros. 

Examinat el conveni de referència modificat, que consta a l'expedient i es 
dóna per reproduït, i vistos els articles 52 i 150 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 309 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 

Primer. 

Segon. 

Tercer. 
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Aprovar el modificat del Conveni de col·laboració amb 
l'Associació de Voluntaris de protecció Civil de Tarragona per a 
la realització de serveis preventius durant els actes de pública 
concurrència que organitzi l'ajuntament. 

Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Donar trasllat d'aquest acord a l'Associació de Voluntaris de 
protecció Civil de Tarragona, a l'ajuntament de Tarragona i a la 
Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació, en legal forma." 
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Acte seguit la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta, 
amb el vots a favor dels senyors, Antonio López i López, Josep M. 
Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

6. Proposta d'aprovació de la convocatòria del procés de selecció 
per a formació de borsa de treball d'auxiliar administratiu destinada 
a cobrir substitucions de la mateixa categoria professional i 
aprovació de les bases d'aquesta selecció. 

Per part de la presidència es dona compte de la següent proposta: 

"Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques d'auxiliar 
administratiu, cal proveir d'urgència la nova contractació temporal de 
personal destinada a cobrir substitucions de la categoria professional 
d'auxiliar administratiu Grup C2. 

Atès que l'article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, faculta 
excepcionalment a la contractació de personal temporal per a necessitats 
urgents i inajornables quan afectin a sectors, funcions o categories 
professionals prioritaris o al funcionament de serveis públics essencials, 
circumstància que, arran la baixa voluntària de la persona que fins ara les 
venia prestant, concorre en el present cas, ja que està implicada la 
continuïtat del desenvolupament normal de la gestió ordinària municipal, 
crítica per a la garantia de prestació de la resta de serveis municipals. 

En consideració als anteriors antecedents, aquesta Alcaldia, proposa a la 
Junta de Govern Local, que adopti el següent acord: 

Primer.- Declarar, als efectes de l'article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, el 
caràcter prioritari i essencial, pel manteniment de la gestió ordinària 
municipal i el normal funcionament i garantia en la continuïtat de 
prestació dels serveis municipals, de les tasques d'auxiliar administratiu a 
atendre mitjançant les contractacions derivades de la borsa de treball. 

Segon.- Procedir a la convocatòria de procés de selecció per a formació 
de borsa de treball d'Auxiliar Administratiu (Categoria professional laboral 
C2) destinada a cobrir substitucions de la mateixa Categoria professional. 
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Tercer.- Aprovar les Bases d'aquesta selecció. 

Quart.- Donar publicitat a la convocatòria mitjançant Edicte al tauler 
d'anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal. 

Cinquè.- El trasllat d'aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern, 
en compliment de l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local. 

Sisè.- Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d'aquesta 
Resolució es donarà compte al Ple en la propera Sessió Ordinària que es 
celebri." 

Acte seguit la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la proposta, 
amb el vots a favor dels senyors, Antonio López i López, Josep M. 
Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

7. Torn obert de paraules. 

Pren la paraula la senyora Sílvia Juanes i posa de manifesta als membre 
de la Junta les actuacions previstes en el recinte del Castell, en el marc 
del programa "Concerts al Castell", durant la temporada d'estiu 
d'enguany. 

l, essent les sis i trenta minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., 
estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA l URGENT DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 D'ABRIL DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze hores del dia vint-i-nou 
d'abril de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta de contractació de l'obra de condicionament de l'entorn de 
l'antiga ermita de Sant Ramon. 

2. Proposta d'aprovació inicial del projecte tècnic per la construcció 
d'un pas cobert a l'edifici de les escoles velles. 

3. Proposta d'aprovació del Ple de clàusules administratives particulars 
que han de regir la contractació de l'obra de construcció d'un pas 
cobert a l'edifici de les escoles velles i disposar l'obertura de la seva 
licitació. 
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4. Proposta d'adquisició directa d'una nau industrial situada al camí vell 
de l'estació s/n. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, exposa els motiu que justifiquen la 
urgència d'aquesta sessió, tot seguit es sotmet a votació la urgència dels 
assumptes a tractar i aquesta es aprovada per unanimitat, acte seguit es 
passa a tractar el assumptes inclosos en l'ordre del dia. 

1. Proposta de contractació de l'obra de condicionament de 
l'entorn de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Per part de l'arquitecte municipal s'ha procedit a la redacció de la 
memòria valorada de les obres de condicionament de l'entorn de l'antiga 
ermita de Sant Ramon. 

Aquesta actuació significa la continuació del condicionament d'aquest 
equipament municipal iniciat l'any passat amb el condicionament del seu 
interior. 

En data 23 d'abril de 2015 el secretari interventor ha emès informe sobre 
el procediment a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit 
suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de 
determinar l'òrgan competent per a contractar, de conformitat amb la 
disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i la delegació de competències efectuada per aquesta alcaldia 
a favor de la Junta de Govern Local. 

Vista l'oferta presentada per l'empresa EXCAVACIONS CASANOVA 
BERTRAN, SL que importa la quantitat de 21.360,99 i que aquella reuneix 
els requisits de capacitat i solvència escaients per escometre la tasca 
(articles 72, 7 4, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP). 

En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 
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Primer.-

Segon.-

Adjudicar directament l'execució dels treballs de 
condicionament de l'entorn de l'antiga ermita de Sant Ramon 
a l'empresa Excavacions Casanova Beltran SL, per la 
quantitat de 21.360,99 € (17.653,71 € més 3.707,28 € 
corresponents al 21 % d'IVA) i amb l'establert al pressupost 
incorporat a l'expedient administratiu. 

Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, informant-lo que 
en el pagament de les factures que s'emetin objecte 
d'aquestes obres es retindrà un 5% en concepte de garantía 
definitiva, d'acord amb els article 95 i 96.2 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

2. Proposta d'aprovació inicial del projecte tècnic per la 
construcció d'un pas cobert a l'edifici de les escoles velles. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Per part de l'arquitecte municipal s'ha procedit a redactar el projecte 
d'obra ordinària consistent en la construcció d'un pas cobert a l'edifici de 
les escoles velles, per tal de procedir el seu condicionament amb la 
finalitat d'ubicar-hi un institut d'ensenyament secundari. 

Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es 
requereix l'elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte 
d'obres, de conformitat amb allò previst al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Atès que la Junta de Govern Local és competent per l'aprovació de 
l'expedient en virtut de la competència atribuïda a la Disposició 
Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i las delegació de competències feta per l'alcaldia al seu favor. 

Proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
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Primer: Aprovar inicialment el projecte d'obres d'un pas cobert a l'edifici 
de les escoles velles, redactat per l'arquitecte municipal Josep Llop i 
Tous, per un import d'execució de 157.248,39 euros. 

Segon: Sotmetre el citat projecte al tràmit d'informació pública per un 
període de trenta dies mitjançant la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la 
pàgina web municipal, per la presentació d'al·legacions, si s'escau 

Tercer: Si durant el període d'informació pública no es presentessin 
al·legacions, aquest projecte tècnic, quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de posterior acord." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

3. Proposta d'aprovació del Ple de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació de l'obra de 
construcció d'un pas cobert a l'edifici de les escoles velles i 
disposar l'obertura de la seva licitació. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Aquest ajuntament disposa del projecte de l'obra anomenada "Pas 
cobert a l'edifici de les escoles velles". 

Aquest projecte ha estat elaborat pel tècnic Josep Llop i Tous, segons les 
previsions de l'article 123 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, amb el replantejament degudament efectuat en els termes 
establerts als articles 121 i 229 del mateix. 

L'objecte d'aquest contracte és l'adequació de les escoles velles per tal 
de poder-les destinar a l'ús d'institut d'ensenyament secundari. 

El preu total de licitació és el de 157 .2348,39 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 129.957,35 €, pressupost net, i 27.291,04 € en 
concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un 
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termini d'execució de 2 mesos, sens perjudici de la possibilitat de 
pròrroga. 

Per aquest motiu, per resolució de 27 d'abril de 2015 vaig acordar: 

Primer. Iniciar l'expedient administratiu per a la contractació de l'obra 
anomenada "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import de 
157.248,39 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 129.957,35 €, 
pressupost net, i 27.291,04 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21 %, amb un termini d'execució de 2 mesos. 

Segon. Que pels serveis tècnics municipals s'emeti informe que justifiqui les 
necessitats que es pretenen cobrir amb aquest contracte, la idoneïtat de 
l'objecte i contingut, de conformitat amb el que estableix l'article 22 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei 
de contractes del sector públic. 

Tercer. Que s'emeti l'informe procedent de secretaria intervenció, sobre el 
procediment legal per a la licitació, i sobre l'existència de consignació 
pressupostària respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec de 
clàusules administratives particulars. 

D'acord amb tot això, proposo a la Junta de Govern Local que adopti la 
següent resolució: 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir per la contractació de l'obra anomenada "Pas cobert a l'edifici de 
les escoles velles", segons la memòria que consta a l'expedient, per un 
import de 157.248,39 € (129.957,35 € + 27.291,04 € d'IVA), amb un 
termini d'execució de 2 mesos. 

Segon. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura de la 
licitació, si bé aquesta restarà condicionada a què els plecs de clàusules 
estiguin definitivament aprovats. 

Tercer. Optar pel procediment negociat sense publicitat, amb tramitació 
urgent, per a l'adjudicació del present contracte. 

Quart. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
322.62237 del pressupost vigent." 
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Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

4. Proposta d'adquisició directa d'una nau industrial situada al 
camí vell de l'estació s/n. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"1. ANTECEDENTS l FONAMENTS 

La societat UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS S.A., és propietari/ària d'un immoble de mil dos-cents 
trenta tres metres, setanta vuit decímetres quadrats de superfície del sòl 
amb una nau construïda de quatre-cents deu metres quadrats, ubicat al 
camí vell de l'estació s/n, amb referència cadastral 
0199104CF6509N0001 WM d'aquesta localitat, ha plantejat a 
l'Ajuntament la possibilitat de vendre l'esmentat immoble pel preu de cent 
deu mil euros. 

En data 24 d'abril de 2015 l'arquitecte municipal ha emès l'informe de 
valoració de l'immoble, segons el qual el valor és de 11 O. 700,00 euros i 
ha informat favorablement la seva adquisició atès que en el terme 
municipal no hi ha cap sòl qualificat d'industrial que permeti instar una 
oferta competitiva per l'adquisició d'una nau industrial, ni tampoc terrenys 
destinats a aquest ús per la seva construcció per part de l'ajuntament i 
que la valoració és superior al preu de venda ofertat pel seu propietari 
per a l'adquisició del bé. 

Així mateix, en data 24 d'abril de 2015, el secretari interventor ha emès 
informe favorable en relació a l'adquisició directa de l'esmentat immoble; 
el plec de clàusules administratives particulars elaborat; i ha informat que 
donat que en el vigent pressupost municipal no està prevista aquesta 
adquisició, caldrà, amb caràcter previ a la mateixa, aprovar una 
modificació del mateix mitjançant la qual es creï una partida per atendre 
el pagament del preu d'adquisició de l'esmentat immoble, així com 
suplementar la partida 920.22611 per tal de poder satisfer les despeses 
previstes d'escriptura i inscripció al registre de la propietat. 
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Aquests fets aconsellen adquirir la propietat de l'immoble i justifiquen 
l'aplicació del procediment d'adquisició directa, si bé el compliment de la 
normativa vigent exigeix que prèviament l'òrgan de contractació aprovi el 
plec de clàusules administratives particulars corresponent. 

Així mateix, tractant-se de l'adquisició directa d'un bé immoble, cal 
sol·licitar l'informe previ al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat, que l'ha d'emetre en un termini de trenta 
dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, es pot continuar la 
tramitació de l'expedient. 

Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon, inicialment, a l'alcaldia 
adoptar la present resolució, en compliment del que preveu la disposició 
addicional segona del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant, TRLCSP), si bé en virtut de la delegació de competències a 
favor de la Junta de Govern Local, aquesta és la competent per efectuar 
aquesta adquisició. 

Per tot això, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides per 
Llei, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent acord: 

1r. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir l'adquisició directa de l'immoble de mil dos-cents trenta tres metres, 
setanta vuit decímetres quadrats de superfície del sòl amb una nau 
construïda de quatre-cents deu metres quadrats, ubicat al camí vell de 
l'estació s/n, amb referència cadastral 0199104CF6509N0001WM 
d'aquesta localitat. 

2n. Sol·licitar informe al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya quant a la procedència de 
l'adquisició directa de l'immoble esmentat, a l'empara de l'article 30.1.c) 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

l, essent les dotze hores i quinze minuts, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc 
la present acta. 
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Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNT A DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 20 DE MAIG DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les divuit hores i vint minuts del 
dia vint de maig de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio 
López i López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els 
Srs. regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRES l DENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a 
les sessions ordinària de data 23 d'abril de 2015 i extraordinària 
urgent de 29 d'abril de 2015. 

2. Proposta d'aprovació de la tercera certificació de l'obra de 
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

3. Proposta d'aprovació de l'acta de preus contradictoris urnca de 
l'obra de condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

4. Proposta d'aprovació de la primera i única certificació de l'obra de 
nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació. 
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5. Proposta d'aprovació de l'acta de preus contradictoris única de 
l'obra de nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació. 

6. Proposta d'aprovació de la primera i única certificació de l'obra de 
condicionament de l'entorn de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

7. Proposta d'autorització del gaudi del màxim de 15 hores de treball 
mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat del personal 
funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez, 
d'acord amb l'informe emès pel Servei d'Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

8. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat pels 
vigilants municipals contra l'acord de regularització de la categoria 
professional d'aquest col·lectiu d'acord amb l'informe emès pel 
Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

9. Proposta d'aprovació de la concertació d'un préstec a llarg termini 
per import de 275.000 € per finançar determinades inversions 
municipals. 

1 O. Proposta d'adquisició directa d'una nau industrial situada al carrer 
Camí vell de l'estació sense número, per destinar-la a magatzem 
municipal. 

11. Proposta d'adjudicació de l'obra municipal ordinària per a la 
construcció de nínxols al cementiri municipal. 

12. Proposta d'aprovació del conveni específic de col·laboració entre 
l'ajuntament i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES) per a una nova intervenció arqueològica al jaciment 
de la Cativera. 

13. Torn obert de paraules 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l'ordre del dia el 
següents punts: 
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Proposta d'adjudicació de l'obra municipal ordinària de construcció 
d'un pas cobert a l'edifici de les escoles velles. 

Proposta de formulació d'informe relatiu al "Projecte constructiu dels 
col·lectors en alta del sector oest del municipi del Catllar, Sistema 1. 
Sistema 2.Terme municipal el Catllar'' 

Proposta de formulació d'informe relatiu al "Projecte constructiu de la 
estació depuradora d'aigües residuals del sector oest del municipi del 
Catllar, Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar''. 

Proposta d'aprovació de la factura relativa a l'execució dels treball 
de construcció d'unes noves instal·lacions de serveis higiènics al 
pati del Castell. 

Proposta d'aprovació de la factura relativa a la reparació de la 
coberta del Centre Cultural. 

Per part de l'alcalde s'exposen els motius que justifiquen la urgència de 
la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia; tot seguit es sotmet a votació 
la urgència dels assumptes a tractar i aquesta es aprovada per 
unanimitat, acte seguit es passa a tractar el assumptes inclosos en 
l'ordre del dia. 

1. Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes 
corresponents a les sessions ordinària de data 23 d'abril de 
2015 i extraordinària urgent de 29 d'abril de 2015. 

Es dona compte dels esborranys de les actes de les sessions celebrades 
el dia 23 i 29 d'abril d'enguany, les quals són aprovades per unanimitat, 
amb el vots a favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors 
Josep M. Gavaldà i Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

2. Proposta d'aprovació de la tercera certificació de l'obra de 
condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2014 es 
va aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'interior de 
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l'ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada redactada per 
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a 
l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL,. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial 
d'inversions sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la tercera i última 
certificació d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la tercera i última certificació corresponent a l'obra 
"condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon", per un 
import total de 11.304,47 € (onze mil tres-cents quatre euros 
amb quaranta set cèntims), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu 
pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

3. Proposta d'aprovació de l'acta de preus contradictoris única de 
l'obra de condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2014 es 
va aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'interior de 
l'ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada redactada per 
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a 
l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL,. 

Durant l'execució de les obres s'ha constatat la necessitat de procedir al 
repicat i arrebossat de la part exterior dels murs de l'ermita, per la qual 
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cosa s'ha procedit a redactar la corresponent acta de preus contradictoris 
de les unitats d'obra a executar i el seu preu unitari. 

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

Primer. Aprovar l'acta de preus contradictoris núm. 1 de l'obra 
"condicionament de l'antiga ermita de Sant Ramon", subscrita 
per la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

4. Proposta d'aprovació de la primera i única certificació de l'obra 
de nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2014 es 
va aprovar l'execució de les obres de nova pavimentació del carrer camí 
vell de l'estació, d'acord amb la memòria valorada redactada per 
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a 
l'empresa Benito Arnó e Hijos S.A.U. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial 
d'inversions sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2014. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primera i única 
certificació d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la primera i única certificació corresponent a l'obra 
"nova pavimentació del carrer camí vell de l'estació", per un 
import total de 36.759,94 € (trenta sis mil set-cents cinquanta 
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nou euros amb noranta quatre cèntims), IVA inclòs, i autoritzar
ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

5. Proposta d'aprovació de l'acta de preus contradictoris única de 
l'obra de nova pavimentació del carrer Camí vell de l'estació. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2014 es 
va aprovar l'execució de les obres de nova pavimentació del carrer camí 
vell de l'estació, d'acord amb la memòria valorada redactada per 
l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les obres a 
l'empresa Benito Arnó e Hijos S.A.U. 

Durant l'execució de les obres s'ha constatat la necessitat de procedir a 
sanejar diversos punts del carrer amb caràcter previs al seu asfaltat, per 
la qual cosa s'ha procedit a redactar la corresponent acta de preus 
contradictoris de les unitats d'obra a executar i el seu preu unitari. 

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

Primer. Aprovar l'acta de preus contradictoris núm. 1 de l'obra "nova 
pavimentació del carrer camí vell de l'estació", subscrita per la 
direcció facultativa i l'empresa adjudicatària. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 
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6. Proposta d'aprovació de la primera i única certificació de l'obra 
de condicionament de l'entorn de l'antiga ermita de Sant 
Ramon. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2015 es 
va aprovar l'execució de les obres de condicionament de l'entorn de 
l'antiga ermita de Sant Ramon, d'acord amb la memòria valorada 
redactada per l'arquitecte de l'ajuntament i se n'adjudicà l'execució de les 
obres a l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL,. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial 
d'inversions sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2015. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primera i única 
certificació d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la primera i única certificació corresponent a l'obra 
"condicionament de l'entorn de l'antiga ermita de Sant Ramon", 
per un import total de 21.360,99 € (vint-i-un mil tres-cents 
seixanta euros amb noranta nou cèntims), IVA inclòs, i 
autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

7. Proposta d'autorització del gaudi del màxim de 15 hores de 
treball mensuals per dur a terme activitats sindicals al delegat 
del personal funcionari d'aquest ajuntament Sr. Francesc Iborra 
i Martínez, d'acord amb l'informe emès pel Servei d'Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 
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Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Sotmesa a la consideració de la Junta de Govern de data 5 de març de 
2015 la sol·licitud del delegat del personal funcionari d'aquest ajuntament 
Sr. Francesc Iborra i Martínez per al gaudi del màxim de 15 hores de 
treball mensuals per dur a terme activitats sindicals s'acordà, per 
unanimitat, sotmetre la qüestió a millor estudi. 

Mitjançant informe del secretari interventor de l'ajuntament emès a 
l'efecte en data 23 de febrer de 2015, el text íntegre del qual consta a 
l'expedient i es dóna per reproduït, es concloïa que: "A la vista de la 
petició formulada i de la normativa d'aplicació, aquest Secretari 
Interventor, informa favorablement que s'autoritzi al delegat del personal 
funcionari d'aquest Ajuntament Sr. Francesc Iborra i Martínez, al gaudi de 
15 hores de treball mensuals per tal de portar a terme les seves activitats 
sindicals, així mateix s'informa favorablement que el gaudi d'aquest hores 
es faci els dijous de les dues setmanes al mes que treball, si a criteri de 
la corporació això no comporta cap detriment en la prestació del servei." 

Vist que es va sol·licitar la col·laboració del Servei d'Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona per a l'emissió d'un informe al 
respecte, el qual ha estat lliurat en data 14 de maig de 2015, el text 
íntegre del qual consta a l'expedient i es dóna per reproduït, i que 
conclou que: 

"4. 1. El Delegat de personal funcionari de l'Ajuntament del Catllar té dret 
a fer ús d'un crèdit horari mensual de 15 hores, destinat a complir amb 
les funcions de representació que té legalment atribuïdes. 

4.2. El seu ús es pot fer lliurement pel representat unitari, la qual cosa 
suposa que li correspon amb ell escollir el moment adequat per a la seva 
utilització, sens perjudici que hagi d'avisar prèviament a l'Ajuntament amb 
un temps raonable. La fixació de les condicions d'exercici d'aquest dret 
és matèria pactable, sens perjudici que en cas que no estigui pactat 
s'exerciti segons l'ús o costum, que acostuma a ser amb un preavís a la 
Corporació de 48 o 24 hores. 

4.3. Per tant, partint que no existeix cap pacte a l'Ajuntament del Catllar 
que reguli l'exercici d'aquest dret, entenem que la petició del representant 
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del personal funcionari de l'Ajuntament de poder gaudir del crèdit horari 
de 15 hores mensuals -a les quals té dret durant uns dies fixos al mes, 
ha de ser estimada per part de l'Ajuntament, ja que ha estat efectuada 
pel representant amb la deguda antelació, la qual cosa permet a 
l'Ajuntament prendre les mesures oportunes per organitzar-se i substituir, 
si és el cas, al treballador." 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 

Primer. Estimar la petició del Sr. Francesc Iborra Martínez relativa a 
gaudir de fins a 15 hores mensuals per l'exercici d'activitats 
sindicals el dijous de cadascuna de les dues setmanes al mes 
que treballa, sens detriment de les necessitats del servei. 

Segon. Establir que les dues hores restants corresponents als dijous 
que gaudirà de les hores sindicals les haurà de treballar 
d'acord amb el següent horari: 

La setmana que tingui torn de matí, durant el curs escolar, de 8 
a 9 hores per tal de controlar l'accés a les escoles. La resta de 
l'any aquesta hora s'acumularà quan faci torn de tarda i es 
realitzarà de 23 a 00 hores. 

La setmana que tingui torn de tarda, de 22 a 23 hores per tal de 
efectuar el tancament del locals de titularitat pública. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat en legal forma" 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

8. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat pels 
vigilants municipals contra l'acord de regularització de la 
categoria professional d'aquest col·lectiu d'acord amb l'informe 
emès pel Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 
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"Mitjançant acord de la Junta de govern local de 5 de març de 2015 es va 
estimar parcialment la petició dels vigilants municipals relativa a la 
regularització salarial resultant del canvi de categoria professional, del 
Grup AP al Grup C2 establint el caràcter retroactiu d'aquesta mesura a 
data 1 de gener de 2015, el qual fou notificat individualment a cadascun 
dels vigilants municipals. 

Interposat recurs de reposició per part del Sr. Francesc Iborra Martínez 
en qualitat de delegat del personal funcionari de l'ajuntament mitjançant 
escrit presentat al registre de l'ajuntament en data 14 d'abril de 2014, es 
sol·licità informe jurídic al Servei d'Assistència Municipal de la Diputació 
de Tarragona, el qual consta a l'expedient i es dóna per reproduït, i que 
conclou que: 

"4. 1. El canvi de grup professional dels vigilants municipals de 
l'Ajuntament del Catllar, d'Agrupació Professional de l'Escala 
d'Administració General al Grup C2 de l'Escala d'Administració Especial, 
via la modificació de la plantilla de personal de l'any 2014 (suprimint les 
places AP ocupades de l'Escala d'Administració General i creant-ne de 
noves C2 ocupades a l'Escala d'Administració Especial), sense cap altre 
tràmit ni procediment, i sense cap habilitació legal per a fer-ho, és nul·la 
de ple dret per contravenir l'ordenament jurídic vigent. 

4.2. Com a conseqüència de l'anterior, per concurrència en l'actuació 
municipal de la causa de nul·litat de ple dret prevista a l'art. 62. 1.f) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
l'Ajuntament haurà d'iniciar l'expedient per revisar d'ofici l'acte 
administratiu pel qual va procedir inicia/ment a aquest canvi de Grup i 
d'Escala dels vigilants municipals, així com, de tots els actes posteriors 
adoptats com a conseqüència d'aquest i que siguin dependents en els 
termes de la citada normativa de procediment administratiu. 

4. 3. Encara que la petició del recurs, en quan a la declaració de nul·litat 
de l'Acord de Junta de Govern Local de 18 de març de 2015, sigui 
coincident amb la naturalesa del vici apreciat (no només en aquest acte 
concret, sinó en tota l'actuació municipal anterior), no és possible 
declarar aquesta per la via de la seva estimació, en aplicació dels 
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principis de congruència i d'interdicció de "reformatiu in peius': i, amb 
caràcter previ a la resolució, s'haurà de donar audiència a l'interessat." 

Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent 
acord: 

Primer. Deixar pendent de resolució el recurs de reposició interposat 
pel Sr. Francesc Iborra Martínez en relació a la regularització 
salarial resultant del canvi de categoria professional, del Grup 
AP al Grup C2. 

Segon. Amb caràcter previ a la resolució del recurs, donar audiència al 
recurrent en aplicació dels principis de congruència i 
d'interdicció de "reformatiu in peius". 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

9. Proposta d'aprovació de la concertació d'un préstec a llarg 
termini per import de 275.000 € per finançar determinades 
inversions municipals. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Expedient número 2015.001 (267), referent a la concertació d'una 
operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions. 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l'Alcaldia de data 15 de maig de 2015 s'inicia l'expedient 
per concertar una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions 
per import de 160.000,00 €. 

2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una 
operació de crèdit per finançar les inversions següents: 
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l Partida 11 Conceete 11 Import l 
1322.622371 Condicionament escoles velles per ubicar-hi l 160.000,001 

l'Institut 

L'operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents: 

• Tipus d'interès i marge: Euribor trimestral + 0,89. 
• Període de revisió: Trimestral. 
• Termini total en anys: 1 O anys 
• Període de disponibilitat: cap. 
• Període de carència: cap 
• Termini d'amortització: 1 O anys. 
• Comissió d'obertura: 0,00. 
• Comissió d'estudi: 0,00. 
• Comissió per amortització anticipada: exempt 
• Formalització: Secretari de l'ajuntament. 
• Garanties: Les pròpies de l'ajuntament. 

Domiciliació suficient de recursos (PMTE) 
Domiciliació de les liquidacions/bestretes de BASE 

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la 
corporació és la del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 

FONAMENTS DE DRET 

1. D'acord amb l'article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (i l'article 36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en 
cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit), les despeses d'inversió es poden finançar amb operacions de 
crèdit. 

2. L'Ajuntament té el pressupost de l'exercici corrent aprovat. 

3. Cal tenir en compte l'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, amb relació a l'article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general d'estabilitat 
pressupostària (TRLGEP): 
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l 

El pressupost general, incorporant-hi l'operació financera en tràmit, no 
s'ajusta al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de 
conformitat amb l'article 19.3 del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest 
la seva necessitat de finançament. 

4. De conformitat amb l'article 23 del TRLGEP i l'article 25 del Reglament 
de desenvolupament de la Llei general d'estabilitat pressupostària, 
l'autorització a les Entitats Locals per a realitzar operacions de crèdit 
atès l'article 53 del TRLRHL, haurà de tenir en compte el compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

Per tant, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer. 1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a 
llarg termini, amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, per un 
import de cent seixanta mil euros (160.000,00 €) per finançar 
les despeses d'inversió següents: 

Partida li Conceete li lmeort l 
1322.622371 Condicionament escoles velles per ubicar-hi l 160.000,001 

l'Institut 

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, que s'adjunta com a part integrant d'aquest 
acord, amb les condicions financeres següents: 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

• Tipus d'interès i marge: Euribor trimestral + 0,89. 
• Període de revisió: Trimestral. 
• Termini total en anys: 1 O anys 
• Període de disponibilitat: cap. 
• Període de carència: cap 
• Termini d'amortització: 1 O anys. 
• Comissió d'obertura: 0,00. 
• Comissió d'estudi: 0,00. 
• Comissió per amortització anticipada: exempt 
• Formalització: Secretari de l'ajuntament. 

13 



~ Ajuntament del Catllar 

Tercer.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta 
operació de crèdit amb: 

Les pròpies de l'ajuntament. 
Domiciliació suficient de recursos (PMTE) 
Domiciliació de les liquidacions/bestretes de BASE 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

Cinquè.- Facultar l'alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari 
per la formalització d'aquest acord." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

1 O. Proposta d'adquisició directa d'una nau industrial situada al 
carrer Camí vell de l'estació sense número, per destinar-la a 
magatzem municipal. 

Arribat a aquest punt el senyor alcalde el retira de l'ordre del dia i 
manifesta que quedarà pendent del bon fi dels expedients relatius a la 
modificació de pressupost, per tal de poder disposar de consignació per 
fer la despesa, i de l'expedient d'autorització per part de la Generalitat de 
Catalunya respecte de l'adquisició directa del immoble. 

11. Proposta d'adjudicació de l'obra municipal ordinària per a la 
construcció de nínxols al cementiri municipal. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Per part de l'arquitecte Jonathan López Skoog s'ha procedit a la 
redacció del projecte bàsic i d'execució de les obres de construcció de 
nínxols al cementiri municipal. 

En data 15 de maig de 2015 el secretari interventor ha emès informe 
sobre el procediment a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit 
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suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de 
determinar l'òrgan competent per a contractar, de conformitat amb la 
disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i la delegació de competències efectuada per aquesta alcaldia 
a favor de la Junta de Govern Local. 

Vista l'oferta presentada per l'empresa EXCAVACIONS CASANOVA 
BERTRAN, SL que importa la quantitat de 49.352,56 i que aquella 
reuneix els requisits de capacitat i solvència escaients per escometre la 
tasca (articles 72, 7 4, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP). 

En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 

Primer.-

Segon.-

Adjudicar directament l'execució dels treballs de construcció 
de nínxols al cementiri municipal a l'empresa Excavacions 
Casanova Beltran SL, per la quantitat de 49.352,56 € 
(40.787,24 € més 8.565,32 € corresponents al 21% d'IVA) i 
amb l'establert al pressupost incorporat a l'expedient 
administratiu. 

Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, informant-lo que 
en el pagament de les factures que s'emetin objecte 
d'aquestes obres es retindrà un 5% en concepte de garantia 
definitiva, d'acord amb els article 95 i 96.2 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat 

12. Proposta d'aprovació del conveni específic de col·laboració 
entre l'ajuntament i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) per a una nova intervenció 
arqueològica al jaciment de la Cativera. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 
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"En data 24 de març de 2014 es va signar el conveni marc de 
col·laboració entre l'Ajuntament del Catllar i l'IPHES amb l'objectiu de 
desenvolupar activitats conjuntes pel que fa a la recerca, docència i 
socialització del patrimoni cultural. 

Des de l'any 1995 l'IPHES, autoritzat mitjançant resolució del Director 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, han 
realitzat successives intervencions arqueològiques en el jaciment de la 
Cativera, localitzat al municipi del Catllar. 

L'IPHES preveu realitzar una intervenció arqueològica al jaciment de la 
Cativera durant el darrer trimestre de l'any 2015. 

L'Ajuntament del Catllar sempre ha col·laborat en els treballs 
arqueològics realitzats, donant suport logístic, i així ho vol continuar fent. 

La continuïtat de les tasques d'excavació i de posada en valor patrimonial 
del jaciment és una qüestió rellevant pel municipi i per tant, ambdues 
parts consideren d'interès mutu l'establiment d'un conveni específic de 
suport a la recerca, amb l'objectiu de donar cobertura a les activitats 
derivades de la intervenció arqueològica de l'any 2015 i de posada en 
valor patrimonial del jaciment. 

S'ha procedit a la redacció d'un conveni de col·laboració, el text del qual 
consta en l'expedient, per tal de concretar la participació d'ambdues parts 
en els treballs d'intervenció arqueològica i de recerca al jaciment de la 
Cativera, que es realitzaran durant l'any 2015, d'acord amb les previsions 
contingudes al projecte d'intervenció arqueològica i recerca al jaciment. 

Per tot això aquesta alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb l'Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social per tal de concretar la 
participació d'aquesta entitat i l'ajuntament del Catllar en els treballs 
d'intervenció arqueològica i de recerca al jaciment de la Cativera, 
que es realitzaran durant l'any 2015, d'acord amb les previsions 
contingudes al projecte d'intervenció arqueològica i recerca al 
jaciment. 
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Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social, en legal forma." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat. 

13. Adjudicació de l'obra municipal ordinària per a la construcció 
d'un pas cobert a l'edifici de les escoles velles. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord 

"L'ajuntament, mitjançant acord de la Junta de govern local de data 29 
d'abril va aprovar el projecte d'obra municipal ordinària anomenada "Pas 
cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import de 157.248,39 €, 
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 129.957,35 €, pressupost net, 
i 27.291,04 € en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 
21 %, amb un termini d'execució de 2 mesos, redactat per l'arquitecte 
municipal Josep Llop i Tous. 

La mateixa Junta de govern local va aprovar iniciar l'expedient 
administratiu de licitació d'aquesta obra mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, amb tramitació urgent i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació. 

Mitjançant l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número 103, 
del dia 5 de maig de 2015, es va emplaçar a les empreses interessades a 
presentar la seva oferta, havent-se presentat al procés les empreses que 
tot seguit es relacionen per ordre de presentació al registre d'entrada de 
documents de l'ajuntament: EDIFICACIONS l REPARACIONS 
TARRACO, SL; RETORVAN, SL; GICSA; MJ GRUAS; CAL PALETA 
ESPLUGA, SL; GILABERT MIRÓ, SA; CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA; 
OBRES l SERVEIS CURTO, SL i HIERROS BUENO. 

Obertes les pliques per l'òrgan de contractació, constituït pels Srs. Josep 
Llop i Tous, arquitecte municipal, Jordi Cabré i Martorell, adjunt de 
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secretaria i Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de l'ajuntament, 
prèvia comprovació de l'adequació de la documentació presentada a allò 
sol·licitat per l'ajuntament, es va emetre, en data 20 de maig de 2015, 
acta de qualificació i proposició d'adjudicació provisional de les ofertes 
presentades, part de la qual es transcriu tot seguit: 

"1. Oferta econòmica: 

OFERTA CONTRACTISTA PREU PUNTS 

1 EDIFICACIONS l REPARACIONS TARRACO S.L. 121.000,00 € 68, 16 
2 RETORVANS.L. 145.826,55 € 0,00 
3 G.l.C.S.A. 117.343,88 € 70,00 
4 M.J. GRUAS 130.468,99 € 37,74 
5 CAL PALETA ESPLUGA S.L. 133.661, 12 € 29,90 
6 GJLABERT MIRÓ S.A. 134. 852, 26 € 26,97 
7 CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 117.936,29 € 68,54 
8 OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 129.729,92 € 39,56 

9 H/ERROS BUENO 138.378,02 € 18,31 

La puntuació proporcional s'obté en aplicació de la fòrmula matemàtica 
establerta que ve establerta al plec de condicions i que s'expressa tot 
seguit: 

Punts* (oferta+ alta - oferta puntuada) 
oferta + alta - oferta + baixa 

2. Garantia de responsabilitat Civil. 
OFERTA CONTRACTISTA 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

EDIFICACIONS l REPARACIONS TARRACO S.L. 

RETORVAN S.L. 

G.l.C.S.A. 

M.J. GRUAS 
CAL PALETA ESPLUGA S.L. 

GILABERT MIRÓ S.A. 

CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 

OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 

HIERROS BUENO 

3. Millores en l'execució de l'obra 
Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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Fax 977 65 31 08 
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RC PUNTS 

600.000€ 5 
600.000 € 5 

1.500.000 € 5 
6.000.000 € 5 

600.000 € 5 
639.000 € 5 
600.000€ 5 
300.000 € 5 
600.000 € 5 
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OFERTA CONTRACTISTA 

1 EDIFICACIONS l REPARACIONS TARRACO S.L. 
2 RETORVAN S.L. 
3 G.l.C.S.A. 
4 M.J. GRUAS 
5 CAL PALETA ESPLUGA S.L. 

6 GILABERT MIRÓ S.A. 
7 CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 
8 OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 

9 HIERROS BUENO 

OFERTA CONTRACTISTA 
EDIFICACIONS l REPARACIONS 

1 TARRACO S.L. 
2 RETORVAN S.L. 
3 G.l.C.S.A. 
4 M.J. GRUAS 
5 CAL PALETA ESPLUGA S.L. 
6 GILABERT MIRÓ S.A. 
7 CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 
8 OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 
9 HIERROS BUENO 

4. Ampliació del termini de garantia 

OFERTA 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Plaça de la Vila, 1 
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CONTRACTISTA 

EDIFICACIONS l REPARACIONS TARRACO S.L. 

RETORVAN S.L. 
G.l.C.S.A. 

M.J. GRUAS 

CAL PALETA ESPLUGA S.L. 

GILABERT MIRÓ S.A. 

CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 
OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 

HIERROS BUENO 
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MILLORA A PUNTS 

Transmitància 1,6 
Transmitància 5,6 
Transmitància 1,6 
Transmitància 1,8 
Transmitància 5,6 
Transmitància 2,2 
Transmitància 2,9 
Transmitància 5,6 

Transmitància 1,4 

MILLORAB 

Planxa o formigó 
No especificat 
Planxa o formigó 
Planxa 
Formigó 
Planxa 
Planxa 
Formigó 
Planxa 

T GARANTIA PUNTS 

25 mesos 10 
24 mesos 8 
36 mesos 10 
36 mesos 10 
25 mesos 10 
18 mesos 6 
36 mesos 10 
25 mesos 10 

25 mesos 10 

7,14 

0,00 

7,14 

6,79 
0,00 

6,07 
4,82 

0,00 

7,50 

PUNTS 

7,50 
0,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 



~ Ajuntament del Catllar 

Efectuada doncs la valoració de les propostes, la puntuació final 
obtinguda per cadascun dels licitadors, presentada mitjançant relació 
classificada per ordre decreixent de puntuació és: 

POSICIÓ CONTRACTISTA PUNTUACIÓ FINAL 

1 G.l.C.S.A. 99,64 punts 
2 EDIFICACIONS l REPARACIONS TARRACO S.L. 97,80 punts 

3 CONSTRUCCIONS VINAIXA S.A. 95,87 punts 

4 M.J. GRUAS 67,03 punts 

5 OBRES l SERVEIS CURTO S.L. 62,06 punts 

6 CAL PALETA ESPLUGA S.L. 52,40 punts 

7 GILABERT MIRÓ S.A. 52,54 punts 

8 HIERROS BUENO 48,31 punts 

9 RETORVAN S.L. 13,00 punts 

D'acord amb aquestes valoracions l'empresa amb major puntuació i, per 
tant, la que ha presentat la proposició més avantatjosa és GICSA amb un 
total de 99,64 punts. 

En conseqüència es proposa a l'empresa GICSA com a adjudicatària." 

Vist l'informe del secretari interventor que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduït sobre el procediment a seguir i en el qual s'acredita 
l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar, de 
conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

Vist que 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 30 de juny de 2011 
mitjançant decret de l'alcaldia 2011/345, de 4 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern local acorda: 

Primer. 

Plaça de la Vila, 1 
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Aprovar l'execució de les obres incloses al projecte per a 
l'execució d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", 
redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous. 
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Segon. Adjudicar l'execució de les obres a l'empresa GICSA, per la 
quantitat total de cent disset mil tres-cents quaranta tres euros 
amb vuitanta vuit cèntims (117.343,88 €) dels que noranta sis 
mil nou-cents setanta vuit euros amb quaranta un cèntims 
(96.978,41 €) corresponen al pressupost net i vint mil tres-cents 
seixanta cinc euros amb quaranta set cèntims (20.365,47 €), 
corresponen al 21% d'IVA, d'acord amb allò indicat a la part 
expositiva d'aquesta resolució i amb l'establert a l'oferta 
presentada per l'adjudicatari que consta a l'expedient 
administratiu. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatària als efectes escaients, 
informant-la que en el termini de 1 O dies des de l'endemà de la 
recepció del present acord caldrà que constitueixi la garantia 
definitiva equivalent al 5% del preu d'adjudicació, d'acord amb 
els article 95 i 96 del citat TRLCSP. Informar-ne també a la 
resta de licitadors." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat." 

14. Proposta de formulació d'informe relatiu al "Projecte constructiu 
dels col·lectors en alta del sector oest del municipi del Catllar, 
Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar" 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"L'Agència Catalana de l'Aigua en data 9 d'abril de 2015 va aprovar 
tècnicament i va incoar expedient d'informació pública del "Projecte 
constructiu dels col·lectors en alta del sector oest del municipi del Catllar, 
Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar". CLAU: LSA.01423/01.P. 

Mitjançant escrit rebut el dia 7 de maig, va sol·licitar d'aquest ajuntament 
un informe del projecte esmentat, d'acord amb allò establert als articles 
58.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de règim local, 
i 40 i 127 del Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
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L'arquitecte municipal ha emès informe respecte d'aquest assumpte en el 
que diu: 

La Cap de Departament de Gestió Tècnica de l'Agència Catalana de 
l'Aigua sol·licita informe, pel que fa a les matèries de competència 
municipal, sobre el "Projecte constructiu dels col·lectors en alta del sector 
Oest del municipi del Catllar. Sistema 1. Sistema 2". 

Revisada Ja documentació que s'acompanya, n'emeto informe favorable. 

Tanmateix, tenint en compte que el projecte inicial aprovat al seu dia 
preveia el sanejament de Ja pràctica totalitat del terme municipal, condició 
indispensable per a l'obtenció de Ja llicència municipal d'obertura del 
Centre Penitenciari de Mas d'Enric, i que el projecte objecte d'aquest 
informe tan sols contempla els col·lectors en alta del sector oest i deixa a 
banda les connexions dels col·lectors del sector est al sistema de 
sanejament d'Altafulla, els quals resten condicionats a l'execució 
simultània del desdoblament del col·lector del riu Gaià, considero del tot 
convenient que com a mínim, en un primer moment, s'executin les 
obres del col·lector de la urbanització la Bonaigua, atès que en 
aquest àmbit hi han els pous d'aigua que abasteixen una part de Ja 
població, amb el consegüent risc existent de contaminació; a més, 
l'increment de cabal que suposaria Ja incorporació de Ja Bonaigua al 
col·lector del riu, és molt baixa. 

Per tot això aquesta alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

Primer. 

Segon. 

Plaça de la Vila, 1 
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Formular informe respecte del "Projecte constructiu dels 
col·lectors en alta del sector oest del municipi del Catllar, Sistema 
1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar''. CLAU: 
LSA.01423/01.P., d'acord amb el termes que s'expressen en 
l'informe de l'arquitecte municipal recollit en la part expositiva. 

Trametre còpia d'aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua, tot 
requerint-los que prenguin en consideració la necessitat recollida 
en l'informe de l'arquitecte respecte del col·lector de la 
urbanització Banaigua, pels motius que s'hi indiquen." 
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Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat." 

15. Proposta de formulació d'informe relatiu al "Projecte constructiu 
de la estació depuradora d'aigües residuals del sector oest del 
municipi del Catllar, Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el 
Catllar" 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"L'Agència Catalana de l'Aigua en data 22 d'abril de 2015 va aprovar 
tècnicament i va incoar expedient d'informació pública del "Projecte 
constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals del sector oest del 
municipi del Catllar, Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar". 
CLAU: LSA.00064/02.P. 

Mitjançant escrit rebut el dia 11 de maig, va sol·licitar d'aquest ajuntament 
un informe del projecte esmentat, d'acord amb allò establert als articles 
58.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de règim local, 
i 40 i 127 del Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

L'arquitecte municipal ha emès informe respecte d'aquest assumpte en el 
que diu: 

La Cap de Departament de Gestió Tècnica de l'Agència Catalana de 
l'Aigua sol·licita informe, pel que fa a les matèries de competència 
municipal, sobre el "Projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües 
residuals del sector Oest del municipi del Catllar. Sistema 1. Sistema 2". 

Revisada la documentació que s'acompanya, n'emeto informe favorable. 

Tanmateix, tenint en compte que el projecte inicial aprovat al seu dia 
preveia el sanejament de la pràctica totalitat del terme municipal, condició 
indispensable per a l'obtenció de la llicència municipal d'obertura del 
Centre Penitenciari de Mas d'Enric, i que el projecte objecte d'aquest 
informe tan sols contempla les Edars del sector oest i deixa a banda les 
connexions dels col·lectors del sector est al sistema de sanejament 
d'Altafulla, els quals resten condicionats a l'execució simultània del 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

23 



~ Ajuntament del Catllar 

desdoblament del col·lector del riu Gaià, considero del tot convenient 
que com a mínim, en un primer moment, s'executin les obres del 
col·lector de la urbanització la Bonaigua, atès que en aquest àmbit hi 
han els pous d'aigua que abasteixen una part de la població, amb el 
consegüent risc existent de contaminació; a més, l'increment de cabal 
que suposaria la incorporació de la Bonaigua al col·lector del riu, és molt 
baixa. 

Per tot això aquesta alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

Primer. Formular informe respecte del "Projecte constructiu de l'estació 
depuradora d'aigües residuals sector oest del municipi del 
Catllar, Sistema 1. Sistema 2.Terme municipal el Catllar". CLAU: 
LSA.00064/02.P., d'acord amb el termes que s'expressen en 
l'informe de l'arquitecte municipal recollit en la part expositiva. 

Segon. Trametre còpia d'aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua, tot 
requerint-los que prenguin en consideració la necessitat recollida 
en l'informe de l'arquitecte respecte del col·lector de la 
urbanització Banaigua, pels motius que s'hi indiquen." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat." 

16. Proposta d'aprovació de la factura relativa a l'execució dels 
treball de construcció d'unes noves instal·lacions de serveis 
higiènics al pati del Castell. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Mitjançant Decret de l'alcaldia de data 5 de febrer de 2015 es va aprovar 
l'execució de les obres de construcció d'unes noves instal·lacions de 
serveis higiènics al patí del Castell i se n'adjudicà l'execució de les obres 
a l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 
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Atès que per part de la direcció tècnica s'ha revisat la factura presentada 
per l'adjudicatari, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la factura presentada per l'empresa Excavacions 
Casanova Bertran, SL. corresponent a l'obra de construcció 
d'unes noves instal·lacions de serveis higiènics al patí del 
Castell, per un import total de 12.115, 13 € ( dotze mil cent 
quinze euros amb tretze cèntims), IVA inclòs, i autoritzar-ne el 
seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colom i na i Carles Guillén i Montserrat." 

17. Proposta d'aprovació de la factura relativa a la reparació de la 
coberta del Centre Cultural. 

Per part de l'alcalde es dona compte de la següent proposta d'acord: 

"Per part d'aquest ajuntament es va aprovar l'execució de les obres de 
reparació de la coberta del Centre Cultural i se n'adjudicà l'execució de 
les obres a l'empresa Excavacions Casanova Bertran, SL. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha revisat la factura presentada 
per l'adjudicatari, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la factura presentada per l'empresa Excavacions 
Casanova Bertran, SL. corresponent a l'obra de reparació de la 
coberta del Centre Cultural, per un import total de 10.585,00 € 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 25 
elcatllar@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 



~ Ajuntament del Catllar 

(deu mil cinc-cents vuitanta cinc euros), IVA inclòs, i autoritzar
ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària." 

Debatuda la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat, amb el vots a 
favor de l'alcalde Antonio López i López i els regidors Josep M. Gavaldà i 
Colamina i Carles Guillén i Montserrat." 

l, essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el 
secretari, estenc la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de set de la tarda del 
dia deu de juny de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio 
López i López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els 
Srs. regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Josep M. Gavaldà i Colamina 
Carles Guillén i Montserrat 

REGIDORS CONVIDATS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Sílvia Juanes i Ribas 
Montserrat lnglès i Novell 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA: 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 
de data 20 de maig de 2015. 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, exposa els motiu que justifiquen la 
urgència d'aquesta sessió, tot seguit es sotmet a votació la urgència dels 
assumptes a tractar i aquesta es aprovada per unanimitat, acte seguit es 
passa a tractar el assumptes inclosos en l'ordre del dia. 

1. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió 
ordinària de data 20 de maig de 2015. 
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S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de govern local corresponent a 
la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2015, l'esborrany de la qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

l, essent les sis hores i trenta-cinc minuts, i no havent-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc 
la present acta. 

Vist i Plau 
L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia trenta de 
juliol de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors 
que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió constitutiva de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l'ordre del dia el 
següents punts: 

Proposta d'aprovació de la concurrència a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Tarragona per als centres de primer cicle 
d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 2014-2015. 

Per part de l'alcalde s'exposen els motius que justifiquen la urgència de 
la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia; tot seguit es sotmet a votació la 
urgència de l'assumpte a tractar i aquesta es aprovada per unanimitat. 

Tot seguit es passa a desenvolupar l'ordre del dia. 

1. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 
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"El Ple de l'ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada en data 27 
de juliol de 2015 va acordar, per unanimitat, el següent: 

"PRIMER. Constituir la Junta de govern local, la qual quedarà integrada 
per l'alcalde i fins a un nombre de tres regidors nomenats per aquest. 

SEGON. La periodicitat de la sessions serà quinzenal i tindran lloc el dia 
i hora establerts per Resolució de l'alcaldia. 

TERCER. Les competències de la Junta de govern seran les que li 
delegui l'alcaldia. No es fa cap delegació d'atribucions en les matèries de 
competència del Ple en favor de la junta de govern local. 

QUART-. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici que tingui efectes des del dia següent a l'adopció d'aquest 
acord, d'acord amb el que s'estableix a l'article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre." 

Per altra banda, mitjançant decret de l'alcaldia número 2015/349, de 27 
de juliol, es resolgué el següent: 

"Decret núm. 2015/349 

Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l'ajuntament va 
crear la Junta de Govern Local, que a més d'assistir l'alcalde en l'exercici 
de les seves atribucions, li correspon exercir aquelles competències que 
li delegui el ple i el mateix alcalde. 

En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç 
la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la 
delegació d'atribucions pròpies d'aquesta alcaldia a favor de la junta de 
govern local en exercici de les facultats que confereixen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, i altra legislació concordant, sens perjudici de les delegacions 
especials que es puguin efectuar, tot respectant les matèries 
indelegables previstes als articles 21 .3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
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L'article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, estableix que, en una sola resolució de l'alcaldia es poden 
nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan 
les competències que es considerin necessàries. 

En conseqüència, Resolc: 

Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents 
Regidors: 

- Sra. M Montserrat lnglés i Novell, primera tinent d'alcalde. 
- Sr. Carlos Àlvarez Molina, segon tinent d'alcalde. 
- Sra. Eva Zafra Agea, regidora. 

Segon.- Efectuar delegació genèrica d'atribucions en la Junta de 
Govern les següents competències delegació genèrica 
d'atribucions en les matèries següents: 
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a) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el 
pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits 
de la competència. 

b) Concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat de 
les operacions vives en cada moment no superi el 15 per 
100% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior. 

c) Les modificacions de pressupost que estiguin expressament 
atribuïdes a l'alcaldia. 

d) Aprovar l'oferta d'ocupació d'acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves 
per a la selecció de personal i per als concursos de provisió 
de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. Així 
mateix, també es delegen totes les competències que siguin 
delegables segons la legislació de la Funció Pública. 

e) El nomenament dels òrgans de selecció del personal 
funcionari i laboral. 
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f) La selecció, nomenament i destitució del personal funcionari 
interí. 

g) La selecció, nomenament i acomiadament del personal interí 
laboral no permanent. 

h) L'aprovació de les comissions de servei permutes dels 
funcionaris de la corporació. 

i) Les aprovacions dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no 
expressament atribuïdes al plenari, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i la dels projectes 
d'urbanització. La delegació compren totes les facultats 
atribuïdes a l'òrgan competent, incloent la resolució de 
recursos. 

j) Les competències relatives al nomenament i a la potestat 
sancionadora del personal funcionari i laboral de la 
corporació, exceptuant els casos en què aquesta facultat 
estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin 
separació del servei dels funcionaris i acomiadament del 
personal laboral). 

k) Les competències sancionadores derivades de la legislació 
sectorial en qualsevol matèria atribuïdes a aquesta alcaldia, 
incloses les relatives a disciplina urbanística o per infracció 
de les ordenances municipals. La delegació comprèn totes 
les facultats atribuïdes a l'alcaldia, incloent la resolució de 
recursos, la imposició de multes coercitives i les execucions 
subsidiàries. 

l) La tramitació dels expedients de protecció de la legalitat 
urbanística en quant als aspectes de competència de 
l'alcaldia, així com acordar la demolició de les construccions 
efectuades sense llicència u ordre d'execució o sense que 
s'hi ajustin. La delegació comprèn totes les facultats 
atribuïdes a l'alcaldia, excepte la incoació del procediment, 
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incloent la resolució de recursos, la imposició de multes 
coercitives i les execucions subsidiàries. 

m) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu 
import superi el límit prevists pels contractes menors en la 
llei de contractes del sector públic ni, en qualsevol cas, els 
sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan 
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a 
l'alcaldia relatives a l'adjudicació, tramitació, modificació, 
interpretació, resolució i finalització dels contractes i 
adjudicacions. 

n) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui 
competent l'alcaldia per la seva contractació o concessió i 
estiguin previstos al pressupost. 

o) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres 
milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia indicats. També es 
delegen totes les competències relatives a gravàmens, 
permutes, arrendaments i altres operacions jurídiques sobre 
la gestió del patrimoni competència de l'alcaldia. La 
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l'alcaldia 
relatives a l'adjudicació, tramitació, modificació, 
interpretació, resolució i finalització dels contractes i 
adjudicacions. 

p) L'atorgament de llicències i autoritzacions relatives als 
serveis funeraris, així com la incoació i tramitació dels 
expedients de recuperació de nínxols del cementiri 
municipal. 

q) Informes en tots aquells expedients en què intervingui una 
altra administració o hagin d'estar resolts per aquesta, en 
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aquells supòsits que sigui competència de l'alcaldia l'emissió 
de l'informe. 

r) Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe quan la 
disposició que reguli la convocatòria no estableixi que sigui 
el Ple l'òrgan competent per sol·licitar-les i acceptar-les. 

Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents per 
a dictar els corresponents actes administratius en les matèries 
delegades, així com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions dels 
pagaments que se'n derivin i realitzar totes les actuacions fins a la total 
conclusió dels expedients, així com la resolució dels recursos, a què fa 
referència l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 115 del RD 
2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de les atribucions 
delegades. 

Tercer.- L'Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels 
assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, 
a la Junta de Govern, en els termes previstos en l'article 14 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener i dins l'àmbit de les seves 
competències. 

Quart.- Donar Trasllat d'aquest Decret als interessats en legal forma, 
entenent acceptat el nomenament de forma tàcita si no es 
manifesta res en contra en el termini de tres dies hàbils des de 
la recepció de la notificació o es fa ús de les prerrogatives 
inherents al nomenament. 

Cinquè.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 

Sisè.- Donar compte d'aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc." 

Vist que segons l'article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals dins dels deu dies següents a la designació 
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dels membres que integren la Junta de Govern Local es celebrarà la 
sessió constitutiva de la mateixa. 

Vist que l'article 114 de l'ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que 
l'òrgan delegat ha d'acceptar la delegació d'atribucions que li hagin fet, 
aquiescència que s'entendrà realitzada tàcitament pel transcurs de tres 
dies des de la notificació de l'acord sense emetre manifestació escrita en 
contra. 

Proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent acord: 

Primer.- Declarar legalment constituïda la Junta de Govern Local. 

Segon.- Acceptar totes les competències que li han estat delegades per 
l'alcaldia." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ D'UN NOU 
PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L'OCUPACIÓ DE 
TRES PERSONES DESOCUPADES DURANT SIS MESOS PER AL 
MANTENIMENT DE ZONES URBANES. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"La col·laboració social és una de les mesures de foment de l'ocupació 
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa 
fa possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma 
temporal, de persones en situació d'atur i perceptores de prestacions per 
desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general. 
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Les persones seleccionades que participin en els programes de 
col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Pública 
de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El compromís de les 
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta 
prestació d'acord amb el que s'estableix normativament fins al topall que 
representa la darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social. 

Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, 
persones desocupades, inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya que 
percebin el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat 
contributiva, sigui en l'assistencial i que tinguin registrada la seva 
demanda amb l'ocupació i la categoria professional establerta 
específicament al programa de col·laboració social. 

Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, 
els següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la 
comunitat, que la durada màxima del treball sigui la que li manqui al 
treballador o treballadora per percebre en la prestació o subsidi per 
desocupació que se li hagi reconegut, que en cap cas podrà ser superior 
a sis mesos, que no suposi un canvi de residència habitual per a la 
persona i que el lloc de treball coincideixi amb les aptituds físiques i 
professionals de la persona. 

Avaluada la situació sacio-laboral de les persones més desafavorides del 
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una 
proposta de col·laboració social al Departament d'Empresa i Ocupació 
per a l'adscripció de tres d'aquestes persones i així pal·liar, de forma 
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que 
pertanyen, sempre que es donin els requisits d'idoneïtat i adequació que 
avaluarà el Servei d'Ocupació de Catalunya. 

Atès que l'ajuntament, valorant molt positivament l'experiència del 
programa de col·laboració social que actualment està en vigor i que 
finalitza el proper dia 30 de juliol, ha decidit presentar una nova proposta 
al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat per a l'adscripció 
de tres persones des del 3 d'agost i fins al 31 de desembre d'enguany, 
tot assumint els compromisos inherents a aquesta comesa, consistents 
en: 
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Abonar a cada persona adscrit al programa la diferència entre la 
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l'import total de la 
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de l'esmentada 
prestació, garantint el 100% del salari mínim interprofessional vigent en 
cada moment. 

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball i 
malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les persones 
adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas. 

Vist que mitjançant resolució del cap del Servei Territorial de Tarragona 
del Servei d'Ocupació de Catalunya de data 15de juliol de 2015 s'ha 
aprovat la sol·licitud presentada per l'ajuntament per a l'execució del 
projecte "suport a la brigada municipal per al foment de l'ocupació: 
manteniment de zones urbanes i periurbanes" 

Acte seguit els membres de la junta de Govern local es donen per 
assabentats. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL l L'AJUNTAMENT RELATIU AL 
PROGRAMA DE TREBALL l FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES 
ATURADES CONVOCATÒRIA DE 2015. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Examinada l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones es 
situació d'atur que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el 
subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC número 6909, 
de 9 de juliol de 2015). 

Com es habitual per aquest tipus de convocatòries, el procediment per a 
l'atorgament de l'ajut passa, per aquells municipis amb una ràtio inferior a 
la mínima calculada per la Generalitat, com en el nostre cas, per 
concentrar les sol·licituds i tràmits mitjançant el Consell Comarcal i a 
articular la col·laboració amb aquest Ens mitjançant la signatura d'un 
conveni. 
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Vist, doncs que per raons de conveniència i urgència, l'ajuntament ja ha 
concorregut a l'esmentada convocatòria amb la memòria justificativa en 
la que es preveu la contractació d'una persona durant un període de sis 
mesos, que haurà d'estar en situació d'atur i que hagi exhaurit les 
prestacions o els subsidis, per a la realització de treballs de neteja i 
manteniment general al municipi, amb especial dedicació a la neteja de la 
llera del riu i altres tasques de caire mediambiental i esdevé necessari 
tenir a punt . 

Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la 
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de 
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme 
dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari. 

Vist l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
règim local, segons redacció feta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i sostenibilitat de l'administració Local (LRSAL). 

Vistos els articles 52 i 150 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 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents 
acords: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l'ajuntament relatiu al programa treball i formació adreçat a 
persones aturades, convocatòria de 2015. 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present 
acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del 
Tarragonès i a la Direcció General d'Administració Local del 
Departament de Governació, en legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 
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l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D' APORVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER ACTUACIONS D'ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Vista l'Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s'aproven les 
bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior (DOGC número 6894, de 17 de juny 
de 2015) i la Resolució TES/1522/2015, de 2 de juliol, de convocatòria 
dels ajuts (DOGC número 6909, de 9 de juliol de 2015). 

Examinada la documentació tècnica redactada per l'enginyer Anton M 
Anglès i Cunillera quer consta a l'expedient i es dóna per reproduïda en 
la qual es preveu una actuació d'adequació dels enllumenats públics, 
amb el canvi de lluminàries, de les urbanitzacions el Mèdol, Mas de 
Cargol, la Bonaigua i Pinalbert, amb un cost total de 21.552,52 €, IVA 
inclòs. 

Vist que el Decret 31 /2015, de 3 de març, sobre la declaració de la 
implantació d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya i les 
mesures de compensació als ajuntaments en el terme municipal dels 
quals s'implanten preveu una valoració específica per als municipis en el 
terme dels quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari 
que es materialitza en l'article 5.2 a !'establir que: "Les bases de les 
convocatòries d'atorgament d'ajuts a càrrec de fons autonòmics hauran 
de preveure una valoració específica per als municipis en el terme dels 
quals es declari la implantació d'un equipament penitenciari. 
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Així mateix, la declaració de la instal·lació de l'equipament penitenciari 
comportarà, per als municipis afectats, la seva valoració prioritària 
respecte dels ajuts concedits a càrrec de fons supraautonòmics tramitats 
per l'Administració de la Generalitat, sempre que aquesta valoració 
prioritària sigui compatible amb els criteris establerts en les bases de la 
convocatòria." 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents 
acords: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions 
regulada per la l'Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a 
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació 
exterior(DOGC número 6894, de 17 de juny de 2015) i la 
Resolució TES/1522/2015, de 2 de juliol, (DOGC número 6909, 
de 9 de juliol de 2015). 

Segon. Aprovar la documentació necessana per 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 de conformitat amb les 
bases de l'esmentada convocatòria. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària a la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D' APORVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER ELS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ 
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL. CURS 2014-2015. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 
s'han aprovat, entre d'altres, la convocatòria i les bases específiques que 
han de regir el procediment per a la concessió de subvencions dels 
centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 
2014-2015. 

Examinada la documentació necessana per concórrer a l'esmentada 
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha 
suportat o obtingut l'ajuntament i demés documents que consten a 
l'expedient i es donen per reproduïts. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents 
acords: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions 
dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat 
municipal per al curs 2014-2015. 

Segon. Aprovar la documentació necessana 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 que disposa la 
base cinquena de la convocatòria." 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

6. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les disset hores i vint-i-cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 
D'AGOST DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del 
dia tretze d'agost de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio 
López i López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els 
Srs. regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la 
Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a desenvolupar l'ordre del dia. 

1. PRO POST A D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE JULIOL 
DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2015, el qual 
havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'INFORME FAVORABLE A LA MODIFICACIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE VIATGERS PER 
CARRETERA BRÀFIM-TARRAGONA, AMB FILLOLES (V-1005), DE 
LA QUE ES TITULAR LA MERCANTIL LA HISPANO DE LA FUENTE 
EN-SEGURES A PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE RENAU l DEL 
SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El Servei Territorial de Transports del Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha tramés a aquest ajuntament la sol·licitud, formulada per 
l'empresa Hispana de Fuente En Segures S.A., de modificació de les 
actuals expedicions de la concessió V-1005 de transport de viatgers per 
carretera entre Bràfim i Tarragona, per tal que, sigui informada per 
aquest ajuntament. 

La modificació proposada té com a finalitat el millorar el servei 
actualment existent entre Renau i Tarragona, de forma que s'asseguri al 
llarg de tot l'any com a mínim dues expedicions amb sortida de Renau al 
matí i al migdia i dues expedicions de tornada amb sortida de Tarragona 
a migdia i a última hora de la tarda. 

Aquesta modificacions no afecten substancialment al servei que reben 
els ciutadans dels nostre poble, tret d'alguna petita variació en l'horari de 
pas per el nostre municipi, per la qual cosa aquesta alcaldia considera 
que s'ha d'informar favorablement la modificació de la concessió V-1005 
proposada. 

Per tot això, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Informar favorablement la modificació de les actuals expedicions 
de la concessió V-1005 de transport de viatgers per carretera entre 
Bràfim i Tarragona, formulada per l'empresa Hispana de Fuente En 
Segures S.A. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

2 



" '..J. .l. :.a. 
.. j J.. f 

~ Ajuntament del Catllar 

Segon.- Notificar aquest acord al Servei Territorial de Transports a 
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Per part dels servei d'intervenció s'ha procedit a elaborar la relació 
d'obligacions pendents d'aprovació. 

Tenint en compte el que disposen els articles 52 i següents del RD 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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; els articles 13 i següents de les Bases d'execució del 
Pressupost municipal per a l'exercici de 2015 en quant a l'autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa i la delegació de 
competències efectuada per l'alcaldia mitjançant decret 2015/349 de data 
27 de juliol de 2015, en conseqüència, proposo que la Junta de govern 
local adopti el següent acord: 

Primer. 

Segon. 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APORVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA 
MAJOR. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Essent propera la celebració de la Festa Major del nostre murncIpI 1 
examinats els pressuposts dels diferents actes a que hi tindran lloc així 
com la previsió d'ingressos dels mateixos, proposa a la Junta de Govern 
Local l'adopció del següent acord: 

Aprovar el pressupost d'ingressos i despeses de la Festa Major de 2015, el 
qual preveu unes despeses de seixanta sis mil trenta set euros amb cinc 
cèntims (66.037,05 €) i uns ingressos de sis mil onze euros (6.011,00 €)." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
lnglés Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
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5. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les disset hores i cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 
D'AGOST DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia vint-i-set d'agost 
de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, alcalde
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a desenvolupar l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 D'AGOST DE 
2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària del dia 13 d'agost de 2015, el qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Per part dels servei d'intervenció s'ha procedit a elaborar la relació 
d'obligacions pendents d'aprovació. 

Tenint en compte el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol l 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; els articles 13 
i següents de les Bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici de 
2015 en quant a l'autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa i 
la delegació de competències efectuada per l'alcaldia mitjançant decret 
2015/349 de data 27 de juliol de 2015, en conseqüència, 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 022 - remesa factures agost 2 i que ascendeix a 
l'import total de quaranta quatre mil vuit-cents dotze euros amb 
setanta dos cèntims (44.812,72 €). 

Segon. Donar compte d'aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APORVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1DE L'OBRA 
"CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL". 

Plaça de 1~a~~:ma compte de la següent proposta de l'alcaldia: 
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"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2015 es va 
aprovar l'execució de les obres de construcció de nínxols al cementiri municipal, 
d'acord amb la memòria valorada redactada per l'arquitecte Jonathan López 
Skoog i se n'adjudicà l'execució de les obres a l'empresa Excavacions 
Casanova Bertran, SL,. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial d'inversions 
sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2015. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primera certificació 
d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la primera certificació corresponent a l'obra "Construcció de 
nínxols al cementiri municipal", per un import total de 9.037,25 € (nou 
mil trenta set euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs, i autoritzar
ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa adjudicatària 
i a la Diputació de Tarragona" 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'INICI D'UN EXPEDIENT INFORMATIU PER LA INDAGACIÓ 
DE LA COMISSIÓ DE PRESUMPTES FALTES DISCIPLINARIES PER PART 
DEL FUNCIONARI FRANCESC IBORRA MARTÍNEZ. 
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Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Aquest ajuntament ha tingut coneixement de la possible comissió de faltes 
disciplinaries per part del funcionari Francesc Iborra Martínez. 

Per tal de determinar l'efectiva comissió de les mateixes, i en cas positiu iniciar 
el corresponent expedient disciplinari, es considera necessari procedir a obrir 
unes diligències informatives per tal de poder acreditar l'efectiva comissió de 
les suposades faltes. 

Per això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer.- Iniciar diligències informatives per tal de determinar la possible comissió 
de faltes disciplinaries per part del funcionari Francesc Iborra Martínez. 

Segon.- Nomenar a la regidora Montserrat lnglés Novell com encarregada de 
realitzar les gestions que consideri pertinent per la determinació dels fets" 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

5. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les disset hores i cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 O DE 
SETEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia deu de setembre 
de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, alcalde
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s'assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Alvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a desenvolupar l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D'AGOST DE 
2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària del dia 27 d'agost de 2015, el qual havia estat 
tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PEL FOMENT l DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS 
LOCALS PER A LA PUBLICACIÓ DE L'ATLES HISTGÒRIC l lL·LUSTRAT 
DEL CATLLAR. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 1.699,37 € en el marc de la convocatòria de 
subvencions per al foment i difusió de publicacions locals corresponent a l'any 
2015 com a suport a la publicació de l'Atles històric i il·lustrat del Catllar. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 1.699,37 € (mil sis-cents noranta-nou euros amb trenta-set 
cèntims) com a suport a la publicació de l'Atles històric i il·lustrat del 
Catllar. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D' APORVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA 
"CONSTRUCCIÓ D'UN PAS COBERT A L'EDIFICI DE LES ESCOLES 
VELLES" QUE PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA GESTIÓN INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONS DE LA COSTA DORADA S.A.(GICSA). 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2015 es va aprovar 
l'execució de les obres incloses al projecte per a l'execució d'un "Pas cobert a 
l'edifici de les escoles velles", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop 
i Tous i es varen adjudicar els treballs a l'empresa GICSA, per import de 
117.343,88 € (cent disset mil tres-cents quaranta tres euros amb vuitanta vuit 
cèntims), IVA inclòs. 

Per part de l'arquitecta M Betlem Solé i Figueras, tècnica directora de l'obra s'ha 
lliurat la certificació núm. 1, corresponent als treballs realitzats durant el mes de 
juliol de 2015, que importen quaranta-nou mil cent noranta-nou euros (49.199 €). 

L'obra està finançada amb recursos propis de la Corporació. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
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Primer. Aprovar la certificació núm. 1 corresponent a l'obra de construcció 
d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import total 
de quaranta-nou mil cent noranta-nou euros (49.199 €), IVA inclòs, i 
autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la direcció tècnica." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPEREIXENÇA EN EL PROCÉS 
ORDIANRI 95/2015 QUE CONEIX EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA, INTERPOSAT PER PROMYSA BRICK SL CONTRA 
L'AJUNTAMENT PER LA DENEGACIÓ DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PLA PARCIAL 05 DEL SECTOR 19 DEL POUM, TRAMESA DE 
L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU l DESIGNACIÓ DE REPRESENTACIÓ 
PROCESSAL l DEFENSA JURÍDICA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Vist que s'ha rebut ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
del contenciós administratiu, secció tercera, mitjançant el qual es comunica que 
la Societat PROMYSA BRICK, SL ha interposat recurs contenciós administratiu, 
al que se li ha assignat el número 95/2015, contra l'acord del Ple de 
l'ajuntament de data 19 de febrer de 2015 de denegació de l'aprovació definitiva 
del Pla Parcial 05 del sector 19 del POUM, adoptat en execució de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 193/2014, de 31 de març 
de 2014 i d'acord amb l'informe vinculant de la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Tarragona. 
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L'article 544.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial 
estableix que la col·legiació dels advocats i procuradors serà obligatòria per 
actuar davant dels jutjats i tribunals en els termes previstos en aquesta llei i per 
la legislació general sobre col·legis professionals, a no ser que actuïn al servei 
de les administracions públiques o entitats públiques per raó de dependència 
funcionarial o laboral. 

Els ens locals tenen l'obligació legal d'exercir les accions necessàries per a la 
defensa dels seus drets i interessos. En base a aquesta prerrogativa i davant 
de la necessitat de defensa jurídica davant dels tribunals, sigui quina sigui la 
seva jurisdicció i competència, es imprescindible l'assistència i representació 
jurídic-processal d'un advocat que actuï en nom de l'ajuntament. 

L'article 221 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
en relació amb el 229 i següents 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, 
disposen que la representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats 
que desenvolupin la seva tasca en els serveis jurídics d'aquella administració a 
no ser que es designi advocat col·legiat que els representi i defensi. 

L'article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local i 53.1.k 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 estableixen que 
correspon a l'alcalde l'exercici de les accions judicials i administratives i la 
defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs quan 
les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit ha de donar-n'hi compte a la primera 
sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

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

Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2015 que 
coneix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
contenciós administratiu, secció tercera, interposat per PROMYSA 
BRICK, SL contra l'ajuntament. 

Segon. Citar a compareixença aquells qui constin com a interessats en 
l'expedient esmentat. 
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Tercer. Encomanar la defensa jurídica de l'ajuntament al Secretari 
Interventor, com advocat col·legiat número 2496 de l'il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Tarragona, perquè representi i defensi els drets de 
l'ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2015, així 
com en la resta de procediments judicials que s'interposin en contra 
o interposi l'ajuntament. 

Quart. Encomanar la representació processal de l'ajuntament en el recurs 
contenciós administratiu núm. 95/2015, davant el tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya a qualsevol dels procuradors aquí es van 
apoderar mitjançant escriptura atorgada davant el Notari Manuel 
Carlos Estrada del Castillo el dia catorze d'abril de dos mil nou amb 
el número nou-cents dotze del seu protocol. 

Cinquè. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma als interessats. 

Sisè. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de l'ajuntament en la 
propera sessió que tingui lloc." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA DE REVISIÓ DE L'HORARI LABORAL DEL PERSONAL DE 
LES OFICINES MUNICIPALS, PER EL PERÍODE D'HIVERN. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant resolució de l'alcaldia es va acordar, d'acord amb les consultes 
efectuades amb el personal de l'oficina, la realització de l'horari d'estiu, que 
comprèn el període del 15 de juny al 15 de setembre i que per raons 
excepcionals aquest 2015 serà del 6 de juliol al 18 de setembre, d'acord amb 
el detall següent: 
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Matí 
Tarda 

Dilluns - Dijous 
08:00 a 15:00 
16:00 a 19:00 

Divendres 
08:00 a 15:00 

Aquest horari permet a cada treballador efectuar una sola tarda a la setmana, 
millorant la conciliació de la vida laboral i familiar, tenint en compte que 
habitualment hi ha un mínim de dues persones treballant i que la persona que 
treballa a la tarda finalitza la seva jornada laboral a les 14:30 h per disposar de 
més temps de descans per afrontar la segona part de la jornada partida. 

Valorada positivament l'experiència tant pels membres e l'equip de govern com 
pel propi personal de l'ajuntament implicat es proposa mantenir aquest horari 
durant la resta de l'any tot garantint que cada tarda hi hagi un mínim de dues 
persones treballant a efectes de garantir la qualitat del servei públic prestat. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Perllongar de manera indefinida i llevat d'una futura modificació, 
l'horari laboral del personal de les oficines i serveis tècnics que s'ha 
portat a terme durant la temprada d'estiu descrit en la part expositiva 
d'aquest acord. 

Segon. Garantir, per part de la regidoria de personal i mitjançant la confecció 
d'un quadrant, que habitualment hi hagi un mínim de dues persones 
treballant en horari de tarda i que les persones que treballin en aquesta 
franja finalitzin, de forma potestativa, la seva jornada laboral del matí a 
les 14:30 hores per disposar de més temps de descans per afrontar la 
segona part de la jornada partida, efectuant, com a màxim, una jornada 
laboral de còmput setmanal de 37 ,5 hores. 

Tercer. Notificar aquest acord en legal forma als treballadors afectats per 
aquest canvi horari en legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 
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l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

6. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les disset hores i quaranta tres minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les tretze hores i quaranta cinc minuts 
del dia disset de setembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio 
López i López, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. 
regidors que després s'assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carles Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde exposa que la raó per la que ha convocat 
aquesta sessió extraordinària i urgent és que el termini per formular les 
al·legacions que es sotmetran a aprovació finalitza el dia d'avui. 

Debatuda la urgència aquesta és acorda per unanimitat. 

Acte seguit es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'AL-LEGACIÓ AL PROGRAMA DE L'AGENCIA CATALANA 
DE L'AIGUA DE MESURES AL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE CONCA 
FLUVIAL DE CATALUNYA PEL PRÍODE 2016-2021. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) número 6832, de 17 de març 
de 2015 s'ha sotmès a informació pública la "proposta del Programa de 
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al 
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període 2016-2021 i de la corresponent Proposta d'acord de govern 
d'aprovació". 

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya per al període 2016 - 2021, estableix i descriu les mesures que 
preveu l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per 
Decret 380/2006, de 1 O d'octubre, i l'article 43 del Reglament de la planificació 
hidrològica, aprovat per Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, agrupant-les, en 
funció de la matèria, en cinc grans àmbits: mesures adreçades a la millora de 
la qualitat física i biològica del medi, mesures adreçades a la gestió de la 
demanda i dels recursos hídrics, mesures adreçades a la millora de la qualitat 
de les aigües, mesures per a la gestió dels riscos d'inundacions i mesures per 
al desenvolupament de la recerca i la innovació en la gestió de l'aigua i la 
preservació i millora del medi aquàtic. Aquestes mesures es concreten en un 
llistat d'actuacions a executar durant el període de vigència del Programa de 
mesures. 

Vist que l'ajuntament forma part de la Comunitat de Municipis de Serveis 
d'Aigua del Tarragonès amb l'objecte de gestionar conjuntament les tasques i 
funcions comunes relatives als serveis municipals d'abastament d'aigua en 
baixa o subministrament domiciliari d'aigua de consum humà i de clavegueram 
i depuració 

Vist que l'ajuntament té establert amb l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de 
Tarragona, S.A. (EMATSA) un conveni per a la prestació del servei d'aigua de 
consum humà al municipi i en base a aquesta sinèrgia ha redactat la proposta 
per a la interconnexió del dipòsit de Mas de Panxé amb el dipòsit de Pins 
Manous 3 del municipi com a actuació a incloure al Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya. 

Examinada aquesta proposta d'interconnexió, el cost de la qual s'estima en, 
aproximadament, 240.000 € més IVA, a resultes de la redacció del corresponent 
projecte tècnic en cas d'inclusió en el Pla, es considera necessària aquesta 
actuació a l'objecte de garantir més punts per a l'abastament de la població 
resident al es urbanitzacions. 

Vist el Decret 31/2015, de 3 de març, sobre la declaració de la implantació 
d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya i les mesures de 
compensació als ajuntaments en el terme municipal dels quals s'implanten 
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preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es 
declari la implantació d'un equipament penitenciari. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Presentar al·legacions la "proposta del Programa de mesures del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021 i de la corresponent Proposta d'acord de govern 
d'aprovació" per a la inclusió de la proposta d'interconnexió . 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'Agència Catalana de 
l'Aigua, juntament amb la resta de la documentació per tal de 
formalitzar la al·legació esmentada." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

l voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

l, essent les catorze hores, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
SETEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia vint-i-quatre de 
setembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 
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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PRO POST A D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE 
SETEMBRE DE 20151 EXTRAORDINÀRIA l URGENT DE DATA 17 DE 
SETEMBRE DE 2015. 

Es dona compte dels esborranys de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a les sessions del dia 1 O i 17 de setembre de 2015, les quals 
havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta 
sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
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Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA 
CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL QUE 
PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA EXCAVACIONS CASANOVA 
BERTRAN, SL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2015 es va 
aprovar l'execució de les obres de construcció de nínxols al cementiri municipal, 
d'acord amb la memòria valorada redactada per l'arquitecte Jonathan López 
Skoog i se n'adjudicà l'execució de les obres a l'empresa Excavacions 
Casanova Bertran, SL. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial d'inversions 
sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2015. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primera certificació 
d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la segona certificació corresponent a l'obra "Construcció de 
nínxols al cementiri municipal", per un import total de 16.862,56 € 
(setze mil vuit-cents seixanta dos euros amb cinquanta sis cèntims), 
IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona" 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES l ACTIVITATS DE FOMENT CULTURAL PER A L'ANY 
2015. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.054,40 € en el marc de la convocatòria de 
subvencions per la realització de programes i activitats de foment cultural 
corresponent a l'any 2015 com a suport a la programació d'actes al Centre 
cultural i a les celebracions populars i tradicionals. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.054,40 € (cinc mil cinquanta-quatre euros amb quaranta 
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cèntims) com a suport a la programació d'actes al Centre cultural i a 
les celebracions populars i tradicionals. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's 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 a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS 
CULTURALS l D'INTERÈS CIUTADÀ l EDIFICIS SINGULARS l 
PATRIMONIALS l DE VALOR CULTURAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.975,40 € en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la inversió, en equipaments 
culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural 
corresponent a l'any 2015, per l'execució de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell de la vila. 
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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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.975,40 € (cinc mil nou-cents setanta-cinc euros amb 
quaranta cèntims) per l'execució de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell de la vila atorgada en el marc de la 
convocatòria per a la inversió en equipaments culturals i d'interès 
ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural 
corresponent a l'any 2015. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's 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 a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER GESTIÓ l FUNCIONAMENT 
D'EQUIPAMENTS CULTURALS l D'INTERÈS CIUTADÀ l EDIFICIS 
SINGULARS l PATRIMONIALS l DE VALOR CULTURAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 2.943,90 € en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de 
valor cultural corresponent a l'any 2015, per minorar els costos de gestió, 
funcionament i manteniment del Centre d'Interpretació dels Castells del Baix 
Gaià. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 2.943,90 € (dos mil nou-cents quaranta-tres euros amb 
noranta cèntims) per minorar els costos de gestió, funcionament i 
manteniment del Centre d'Interpretació dels Castells del Baix Gaià 
atorgada en el marc de la convocatòria per a la gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars 
patrimonials i de valor cultural corresponent a l'any 2015. 
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Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS l EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS 
LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.595 € en el marc de la convocatòria de subvencions 
per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, 
de titularitat municipal. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

7 



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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.595 € ( cinc mil cinc-cents noranta-cinc euros) com a 
suport per a la millora de les instal·lacions i equipament dels 
consultoris mèdics local. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
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7. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA 
l ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS l PERIURBANS l 
RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 1.102,61 € per al control de les plagues dem osca 
negra i mosquit tigre i una altra per import de 3.981,64 € per a la recollida 
d'animals domèstics abandonats, en el marc de la convocatòria de subvencions 
per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga 
i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals 
domèstics abandonats. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar les subvenció concedides per la Diputació de Tarragona per 
import de 1.102,61 € (mil cent-dos euros amb seixanta-un cèntims) i 
de 3.981,64 € (tres mil nou-cents vuitanta-un euros amb seixanta
quaranta cèntims) com a suport a les actuacions de protecció de la 
salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en 
espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics 
abandonats. 
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Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

8. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 2.928,88 € per accions de millora de la xarxa municipal 
d'abastament d'aigua potable de consum humà i una altra per import de 
2.532,60 € per al manteniment de la xarxa, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. 

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. 
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Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar les subvenció concedides per la Diputació de Tarragona per 
import de 2.928,88 € (dos mil nou-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta
vuit cèntims) i de 2.532,60 € (dos mil cinc-cents vuitanta-un euros amb 
seixanta-quaranta cèntims) com a suport a les actuacions, 
respectivament, de millora i manteniment de la xarxa municipal 
d'abastament d'aigua potable de consum humà. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
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9. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA SEGURETAT A ZONES DE 
BANY (PISCINES). 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 7.702,40 € en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la seguretat a zones de bany (piscines) per a la temporada 
de 2015. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 7.702,40 € (set mil set-cents dos euros amb quaranta 
cèntims) com a suport al servei de socorrisme aquàtic que es presta 
a les piscines municipals de la Torre d'en Guiu. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

10. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 261/2012, DE DATA 21 DE JUNY DE 2012, DICTADA EN EL 
RECURS ORDINARI 141/2009, INTERPOSAT PER LES SRES. ROSA M 
l MONTSERRAT RULL VIRGILI l CONEGUT PEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA; l DE LA 
SENTÈNCIA NÚM. 546/2015, DE 7 DE JULIOL DE 2015, DICTADA EN 
EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L'ENTITAT 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PPS, POLÍGON 24 "PARC DE 
LLEVANT". 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Fets 

1. Les senyores Rosa Maria Rull Virgili i Montserrat Rull Virgili van interposar 
un recurs contenciós administratiu contra el decret d'Alcaldia de l'Ajuntament 
de data 27 de gener de 2009, relatiu a la inadmissió del recurs d'alçada contra 
els acords adoptats per l'Assemblea General de l'Entitat Urbanística de 
Conservació del Polígon PP8 "Parc de Llevant", celebrada el 27 de setembre 
de 2008. 

Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona amb el número de recurs ordinari 141/2009. 
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2. En data 21 de juny de 2012 l'esmentat Jutjat va dictar la Sentència 261/2012 
per la qual s'estima el recurs presentat per la part actora, la part dispositiva de 
la qual estableix: 

"FALLO: Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el Recurso Contenciosa 
Administrativa interpuesto por Dña. ROSA Mª RULL y Dña. MONTSERRAT 
RULL VIRGILI contra el Decreto de Alcaldía 2009/69, de 27 de enero de 2009, 
por el que se inadmitió el recurso de alzada contra los acuerdos adoptados por 
la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono 
PPB "Parc de Llevant", celebrada el 27 de septiembre de 2008, por los que se 
acuerda redistribuir entre los propietarios del sector los gastos de vigilancia 
privada y se establecen pagos trimestrales de las cuotas correspondientes, 
declarando la nulidad de los citados actos, así como de los Acuerdo adoptados 
en las Asambleas de 1 de abril de 2006 (por el que se aprobó el presupuesto 
en seguridad privada de la urbanización a la compañía CHUBB) y 29 de junio 
de 2006 (por el que se adjudicó el servicio de seguridad privada a la citada 
compañía), con los efectos que se indican en el fundamento jurídica cuarlo, y 
sin que proceda la imposición del pago de costas procesales." 

3. Contra aquesta sentència l'Entitat Urbanística de Conservació del PP8 
polígon 24 "Parc de Llevant" va presentar recurs d'apel·lació davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
es va tramitar amb el número de recurs 267/2012. 

4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 7 de juliol de 2015, va 
dictar la Sentència núm. 546 que ha esdevingut ferma i la part dispositiva de la 
qual estableix textualment el següent: 

"FALLAMOS: DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación interpuesto a 
nombre de la ENTITAT URBANISTICA DE CONSERVACIO DEL PPB, 
POLIGONO 24 "PARC DE LLEVANT" contra la Sentencia nº 261, de 21 de junio 
de 2012 del Juzgado de lo Contenciosa Administrativo de Tarragona nº 2, 
recaída en los autos 141/2009, cuya parle dispositiva en la parle menester 
estableció "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el Recurso Contenciosa 
Administrativa interpuesto por Dña. ROSA RULL VIRGILI y Dña. 
MONTSERRAT RULL VIRGILI contra el Decreto de Alcaldía 2009/69, de 27 de 
enero de 2009, por el que se inadmitió el recurso de alzada contra los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación 
del Polígono PPB "Parc de Llevant", celebrada el 27 de septiembre de 2008, 
por los que se acuerda redistribuir entre los propietarios del sector los gastos 
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de vigilancia privada y se establecen pagos trimestrales de las cuotas 
correspondientes, declarando la nulidad de los citados actos, así como de los 
Acuerdos adoptados en las Asambleas de 1 de abril de 2006 (por el que se 
aprobó el presupuesto en seguridad privada de la urbanización a la compañía 
CHUBB) y 29 de junio de 2006 (por el que se adjudicó el servicio de seguridad 
privada a la citada compañía), con los efectos que se indican en el fundamento 
jurídica cuarto, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales", 
que se confirma íntegramente". 

Fonaments de dret 

Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa estableixen l'obligació de complir les sentències en la forma que 
en elles s'especifica. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm. 261/2012 
dictada en data 21 de juny de 2012 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
2 de Tarragona, i la Sentència núm. 546 dictada en data 7 de juliol 
de 2015 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 

Segon. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona per 
al seu coneixement." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

11. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 234/2015, DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2015, DICTADA EN EL 
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PROCEDIMENT ABREUJAT 326/2014, INTERPOSAT PEL SR. PEDRO 
FERNANDEZ ESTUDILLO l CONEGUT PEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Fets 

1. El Sr. Pedra Fernandez Estudillo va interposar un recurs contenciós 
administratiu contra el decret d'Alcaldia de l'Ajuntament del Catllar de data 23 
de maig de 2014, relatiu a la denegació de llicència urbanística sol·licitada per 
aquell per a la construcció d'una caseta agrícola al polígon 7 parcel·la 4 del 
cadastre de rústega per contravenir el planejament municipal vigent. 

Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona amb el número de recurs abreujat 326/2014. 

2. En data 2 de setembre de 2015 l'esmentat Jutjat ha dictat la Sentència 
234/2015 per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora, que ha 
esdevingut ferma i la part dispositiva de la qual estableix: 

"FALLO: DESESTIMAR el recurso contenciosos-administrativa interpuesto por 
DON PEDRO FERNANDEZ ESTUDILLO contra la resolución administrativa 
identificada en el Fundamento Jurídica Primera de la presente resolución 
judicial. Se condena a la parle actora al pago de las costas ocasionadas por el 
importe maximo de 400 euros. 

Notifíquese esta resolución a las partes con indicación que la misma es firme y 
no cabe recurso alguna" 

Fonaments de dret 

Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa estableixen l'obligació de complir les sentències en la forma que 
en elles s'especifica. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
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Primer. Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm. 234/2015 
dictada en data 2 de setembre de 2015 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Tarragona. 

Segon. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona per 
al seu coneixement." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

12. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les setze hores i quaranta cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
SETEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia vint-i-quatre de 
setembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 
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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE 
SETEMBRE DE 20151 EXTRAORDINÀRIA l URGENT DE DATA 17 DE 
SETEMBRE DE 2015. 

Es dona compte dels esborranys de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a les sessions del dia 1 O i 17 de setembre de 2015, les quals 
havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta 
sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
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Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA 
CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL QUE 
PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA EXCAVACIONS CASANOVA 
BERTRAN, SL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2015 es va 
aprovar l'execució de les obres de construcció de nínxols al cementiri municipal, 
d'acord amb la memòria valorada redactada per l'arquitecte Jonathan López 
Skoog i se n'adjudicà l'execució de les obres a l'empresa Excavacions 
Casanova Bertran, SL. 

L'obra està finançada amb els recursos provinents del Pla especial d'inversions 
sostenibles de la Diputació de Tarragona per a l'any 2015. 

Comprovat l'estat d'execució de l'obra esmentada. 

Atès que per part de la direcció tècnica s'ha formulat la primera certificació 
d'obra, la qual ha estat informada favorablement. 

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

Primer. Aprovar la segona certificació corresponent a l'obra "Construcció de 
nínxols al cementiri municipal", per un import total de 16.862,56 € 
(setze mil vuit-cents seixanta dos euros amb cinquanta sis cèntims), 
IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la Diputació de Tarragona" 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES l ACTIVITATS DE FOMENT CULTURAL PER A L'ANY 
2015. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.054,40 € en el marc de la convocatòria de 
subvencions per la realització de programes i activitats de foment cultural 
corresponent a l'any 2015 com a suport a la programació d'actes al Centre 
cultural i a les celebracions populars i tradicionals. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.054,40 € (cinc mil cinquanta-quatre euros amb quaranta 
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cèntims) com a suport a la programació d'actes al Centre cultural i a 
les celebracions populars i tradicionals. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's 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 a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS 
CULTURALS l D'INTERÈS CIUTADÀ l EDIFICIS SINGULARS l 
PATRIMONIALS l DE VALOR CULTURAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.975,40 € en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la inversió, en equipaments 
culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural 
corresponent a l'any 2015, per l'execució de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell de la vila. 
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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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.975,40 € (cinc mil nou-cents setanta-cinc euros amb 
quaranta cèntims) per l'execució de les obres de construcció d'una 
cambra higiènica al castell de la vila atorgada en el marc de la 
convocatòria per a la inversió en equipaments culturals i d'interès 
ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural 
corresponent a l'any 2015. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's 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 a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER GESTIÓ l FUNCIONAMENT 
D'EQUIPAMENTS CULTURALS l D'INTERÈS CIUTADÀ l EDIFICIS 
SINGULARS l PATRIMONIALS l DE VALOR CULTURAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 2.943,90 € en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a la gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de 
valor cultural corresponent a l'any 2015, per minorar els costos de gestió, 
funcionament i manteniment del Centre d'Interpretació dels Castells del Baix 
Gaià. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 2.943,90 € (dos mil nou-cents quaranta-tres euros amb 
noranta cèntims) per minorar els costos de gestió, funcionament i 
manteniment del Centre d'Interpretació dels Castells del Baix Gaià 
atorgada en el marc de la convocatòria per a la gestió i funcionament 
d'equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars 
patrimonials i de valor cultural corresponent a l'any 2015. 
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Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS l EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS 
LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 5.595 € en el marc de la convocatòria de subvencions 
per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, 
de titularitat municipal. 
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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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 5.595 € ( cinc mil cinc-cents noranta-cinc euros) com a 
suport per a la millora de les instal·lacions i equipament dels 
consultoris mèdics local. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
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7. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA 
l ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS l PERIURBANS l 
RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 1.102,61 € per al control de les plagues dem osca 
negra i mosquit tigre i una altra per import de 3.981,64 € per a la recollida 
d'animals domèstics abandonats, en el marc de la convocatòria de subvencions 
per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga 
i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals 
domèstics abandonats. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar les subvenció concedides per la Diputació de Tarragona per 
import de 1.102,61 € (mil cent-dos euros amb seixanta-un cèntims) i 
de 3.981,64 € (tres mil nou-cents vuitanta-un euros amb seixanta
quaranta cèntims) com a suport a les actuacions de protecció de la 
salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en 
espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics 
abandonats. 
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Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

8. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 2.928,88 € per accions de millora de la xarxa municipal 
d'abastament d'aigua potable de consum humà i una altra per import de 
2.532,60 € per al manteniment de la xarxa, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. 

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. 
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Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar les subvenció concedides per la Diputació de Tarragona per 
import de 2.928,88 € (dos mil nou-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta
vuit cèntims) i de 2.532,60 € (dos mil cinc-cents vuitanta-un euros amb 
seixanta-quaranta cèntims) com a suport a les actuacions, 
respectivament, de millora i manteniment de la xarxa municipal 
d'abastament d'aigua potable de consum humà. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
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9. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA SEGURETAT A ZONES DE 
BANY (PISCINES). 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
19 de juny de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 7. 702,40 € en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la seguretat a zones de bany (piscines) per a la temporada 
de 2015. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 7.702,40 € (set mil set-cents dos euros amb quaranta 
cèntims) com a suport al servei de socorrisme aquàtic que es presta 
a les piscines municipals de la Torre d'en Guiu. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades a l'acord de concessió de 
la subvenció, entre les quals la de trametre 25 exemplars de la susdita 
publicació. 
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

10. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 261/2012, DE DATA 21 DE JUNY DE 2012, DICTADA EN EL 
RECURS ORDINARI 141/2009, INTERPOSAT PER LES SRES. ROSA M 
l MONTSERRAT RULL VIRGILI l CONEGUT PEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA; l DE LA 
SENTÈNCIA NÚM. 546/2015, DE 7 DE JULIOL DE 2015, DICTADA EN 
EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L'ENTITAT 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PPS, POLÍGON 24 "PARC DE 
LLEVANT". 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Fets 

1. Les senyores Rosa Maria Rull Virgili i Montserrat Rull Virgili van interposar 
un recurs contenciós administratiu contra el decret d'Alcaldia de l'Ajuntament 
de data 27 de gener de 2009, relatiu a la inadmissió del recurs d'alçada contra 
els acords adoptats per l'Assemblea General de l'Entitat Urbanística de 
Conservació del Polígon PP8 "Parc de Llevant", celebrada el 27 de setembre 
de 2008. 

Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona amb el número de recurs ordinari 141/2009. 
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2. En data 21 de juny de 2012 l'esmentat Jutjat va dictar la Sentència 261/2012 
per la qual s'estima el recurs presentat per la part actora, la part dispositiva de 
la qual estableix: 

"FALLO: Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el Recurso Contenciosa 
Administrativa interpuesto por Dña. ROSA Mª RULL y Dña. MONTSERRAT 
RULL VIRGILI contra el Decreto de Alcaldía 2009/69, de 27 de enero de 2009, 
por el que se inadmitió el recurso de alzada contra los acuerdos adoptados por 
la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación del Po/ígono 
PP8 "Parc de Llevant", celebrada el 27 de septiembre de 2008, por los que se 
acuerda redistribuir entre los propietarios del sector los gastos de vigilancia 
privada y se establecen pagos trimestrales de las cuotas correspondientes, 
declarando la nulidad de los citados actos, así como de los Acuerdo adoptados 
en las Asambleas de 1 de abril de 2006 (por el que se aprobó el presupuesto 
en seguridad privada de la urbanización a la compañía CHUBB) y 29 de junio 
de 2006 (por el que se adjudicó el servicio de seguridad privada a la citada 
compañía), con los efectos que se indican en el fundamento jurídica cuarlo, y 
sin que proceda la imposición del pago de costas procesales." 

3. Contra aquesta sentència l'Entitat Urbanística de Conservació del PP8 
polígon 24 "Parc de Llevant" va presentar recurs d'apel·lació davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
es va tramitar amb el número de recurs 267/2012. 

4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 7 de juliol de 2015, va 
dictar la Sentència núm. 546 que ha esdevingut ferma i la part dispositiva de la 
qual estableix textualment el següent: 

"FALLAMOS: DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación interpuesto a 
nombre de la ENTITAT URBANISTICA DE CONSERVACIO DEL PP8, 
POLIGONO 24 "PARC DE LLEVANT" contra la Sentencia nº 261, de 21 dejunio 
de 2012 del Juzgado de lo Contenciosa Administrativa de Tarragona nº 2, 
recaída en los autos 141/2009, cuya parle dispositiva en la parle menester 
estableció "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el Recurso Contenciosa 
Administrativa interpuesto por Dña. ROSA RULL VIRGILI y Dña. 
MONTSERRAT RULL VIRGILI contra el Decreto de Alcaldía 2009/69, de 27 de 
enero de 2009, por el que se inadmitió el recurso de alzada contra los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación 
del Polígono PP8 "Parc de Llevant", celebrada el 27 de septiembre de 2008, 
por los que se acuerda redistribuir entre los propietarios del sector los gastos 
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de vigilancia privada y se establecen pagos trimestrales de las cuotas 
correspondientes, declarando la nulidad de los citados actos, así como de los 
Acuerdos adoptados en las Asambleas de 1 de abril de 2006 (por el que se 
aprobó el presupuesto en seguridad privada de la urbanización a la compañía 
CHUBB) y 29 de junio de 2006 (por el que se adjudicó el servicio de seguridad 
privada a la citada compañía), con los efectos que se indican en el fundamento 
jurídica cuarto, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales", 
que se confirma íntegramente". 

Fonaments de dret 

Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa estableixen l'obligació de complir les sentències en la forma que 
en elles s'especifica. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm. 261/2012 
dictada en data 21 de juny de 2012 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
2 de Tarragona, i la Sentència núm. 546 dictada en data 7 de juliol 
de 2015 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 

Segon. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona per 
al seu coneixement." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

11. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 234/2015, DE DATA2 DE SETEMBRE DE 2015, DICTADA EN EL 
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PROCEDIMENT ABREUJAT 326/2014, INTERPOSAT PEL SR. PEDRO 
FERNANDEZ ESTUDILLO l CONEGUT PEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Fets 

1. El Sr. Pedra Fernandez Estudillo va interposar un recurs contenciós 
administratiu contra el decret d'Alcaldia de l'Ajuntament del Catllar de data 23 
de maig de 2014, relatiu a la denegació de llicència urbanística sol·licitada per 
aquell per a la construcció d'una caseta agrícola al polígon 7 parcel·la 4 del 
cadastre de rústega per contravenir el planejament municipal vigent. 

Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona amb el número de recurs abreujat 326/2014. 

2. En data 2 de setembre de 2015 l'esmentat Jutjat ha dictat la Sentència 
234/2015 per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora, que ha 
esdevingut ferma i la part dispositiva de la qual estableix: 

"FALLO: DESESTIMAR el recurso contenciosos-administrativa interpuesto por 
DON PEDRO FERNANDEZ ESTUDILLO contra la resolución administrativa 
identificada en el Fundamento Jurídica Primera de la presente resolución 
judicial. Se condena a la parle actora al pago de las costas ocasionadas por el 
importe maximo de 400 euros. 

Notifíquese esta resolución a las partes con indicación que la misma es firme y 
no cabe recurso alguna" 

Fonaments de dret 

Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa estableixen l'obligació de complir les sentències en la forma que 
en elles s'especifica. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
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Primer. Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm. 234/2015 
dictada en data 2 de setembre de 2015 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Tarragona. 

Segon. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona per 
al seu coneixement." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

12. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les setze hores i quaranta cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 
D'OCTUBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
vuit d'octubre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, 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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE 
DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió del dia 24 de setembre de 2015, la qual havia estat 
tramesa juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD MARC ENTRE 
L'AJUNTAMENT l L'ASSOCIACIÓ MENIAMBIENTAL LA SÍNIA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"L'Associació Mediambiental la Sínia té entre els seus objectius, inclosos als 
seus estatuts, la protecció del riu Gaià, la biodiversitat i els elements d'identitat 
del territori, mitjançant la formalització d'acords de custòdia. Aquesta entitat és 
membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, organització que impulsa el 
desenvolupament i l'ús del territori a Catalunya, treballant estretament amb 
institucions i entitats interessades en posar en pràctica la custòdia del territori. 

L'ajuntament té la voluntat d'impulsar projectes que promoguin la conservació 
del riu Gaià tant al municipi com al llarg de la seva conca, i dóna suport a d'altres 
iniciatives com ara el Centre d'Estudis del Gaià de Vila-rodona i la plataforma 
Salvem el Gaià. 

Mitjançant acord del Ple de l'ajuntament de 26 de setembre de 2013 es va 
aprovar el Conveni de col·laboració a establir amb l'Associació Mediambiental 
la Sínia per tal d'impulsar la custòdia del riu Gaià al seu pas pel nostre terme 
municipal, basat en els següents objectius: 

a) Impulsar programes de conservació de biodiversitat, sobretot centrats en la 
recuperació de l'ecosistema del bosc de ribera del riu Gaià. 

b) Promoure el voluntariat ambiental entre els veïns i veïnes del municipi i de la 
comarca. Actualment l'Associació Mediambiental la Sínia coordina un grup de 
voluntaris/es que desenvolupen el seu projecte a l'entorn del curs baix del riu 
Gaià. 

c) Custòdia de terrenys privats dins de l'àmbit fluvial: a més de la custòdia del 
Domini Públic Hidràulic, també es vol impulsar la custòdia de terrenys privats 
dins de l'àmbit fluvial del Gaià. 
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d) Impulsar activitats d'educació ambiental a l'escola del municipi vinculades 
amb els valors naturals del riu Gaià i el seu entorn. 

e) Promoure projectes de millora d'usos públics: Senyalització d'itineraris, 
instal·lació d'algun plafó informatiu i edició de materials. 

f) Promoure a mig termini un acord entre els diversos municipis del curs baix 
del riu Gaià per tal d'impulsar-ne la recuperació i conservació dels valors 
naturals. 

En concreció d'aquest objectius L'Associació Mediambiental la Sínia ha 
presentat un nou conveni marc que consta a l'expedient i es dóna per reproduït, 
amb una durada prevista de 2 anys i amb una inversió total per part de 
l'ajuntament de 1.560 € 

Vistos els articles 52 i 150 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 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració a establir amb l'Associació 
Mediambiental la Sínia per tal d'impulsar els objectius esmentats a la 
part expositiva del present acord. 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'Associació Mediambiental la Sínia i 
a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació, en legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT l L'ENTITAT CLUB MONTSANT DE CURSES 
D'ORIENTACIÓ. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"L'entitat Club Montsant de Curses d'Orientació, és l'organitzadora del Trofeu 
d'Orientació del Catllar a celebrar durant la festa major d'aquest municipi. 

L'ajuntament està interessat a ajudar organitzativa i econòmicament a l'entitat 
organitzadora per tal de que es pugui celebrar una cursa d'orientació per l'any 
2015,2016,2017i2018. 

Per tal de formalitzar aquest objectiu L'Entitat Club Montsant de Curses 
d'Orientació ha presentat un conveni marc que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduït, amb una durada des de la seva signatura fins el 30 d'agost de 
2018. 

Vistos els articles 52 i 150 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 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
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Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració a establir amb l'Entitat Club 
Montsant de Curses d'Orientació per tal de garantir l'organització i el 
finançament de les curses a desenvolupar durant els anys 2015, 
2016, 2017 i 2018. 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present acord. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a l'Entitat Montsant de Curses 
d'Orientació i a la Direcció General d'Administració Local del 
Departament de Governació, en legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ OBLIGATÒRIA l GRATUÏTA 
A FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'UNA FINCA PROPIETAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AL CENTRE PENITENCIARI MAS 
D'ENRIC. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El 7 de febrer de 2007 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va 
aprovar definitivament el projecte JNP _05537.2 "Pla Especial Urbanístic de 
vialitat per a l'ampliació i millora del camí vell de Tarragona al Mas de Rafael, 
entre la carretera TP-2031 i el Coll de ]ou" (d'ara endavant PEU de vialitat), dels 
termes municipals de Tarragona i el Catllar, formulat i tramès pel Departament 
de Justícia, i tramitat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona. Del 
balanç numèric de les qualificacions objecte del PEU de vialitat s'establia una 
zona verda (sistema d'espais lliure) amb una superfície de 0,41 ha ubicades 
segons la documentació gràfica que figura al PEU. 
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De conformitat amb l'acord d'encàrrec de gestió entre el Departament de 
Justícia i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es van dur a 
terme les actuacions d'expropiació vinculades a la dotació dels serveis 
urbanístics relatives a la vialitat d'accés al centre penitenciari. El 19 de juny de 
2008, l'Ajuntament del Catllar va signar l'acta prèvia a l'ocupació, d'acord amb 
l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 
concordants del reglament, de 26 d'abril de 1957, corresponent a la finca 
parcel·laria núm. 7 afectada pel projecte JNP05537.2 del "Pla Especial de 
Vialitat" amb una superfície de 2.937 m2. 

Posteriorment, es va modificar el traçat per on havia de transcórrer el vial 
d'accés al centre penitenciari, atès que, en transcórrer aquest dins del domini 
públic de l'autopista AP-7 es derivaven afeccions i limitacions d'ús respecte dels 
terrenys confrontants a l'autopista per cada lateral d'aquest vial. 

El 30 d'abril de 2014, es va signar el conveni entre el Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de 
Tarragona i l'Ajuntament del Catllar relatiu a l'execució de les infraestructures 
viàries dels accessos al centre penitenciari Mas d'Enric, ubicat a la localitat del 
Catllar. 

De les obligacions contingudes en aquest conveni, la Diputació de Tarragona 
va redactar el projecte d'execució del vial d'accés al centre penitenciari, on es 
recollia la modificació del traçat del vial inicialment previst. 

Així mateix, la Diputació en resultava l'encarregada de dur a terme les 
expropiacions dels terrenys que fossin necessaris per on havia de transcórrer 
el vial d'accés esmentat. De l'estructura de la propietat dels terrenys afectats 
pel projecte redactat per la Diputació de Tarragona en resultava que el vial 
discorria per una superfície total de 4. 716 m2 de terrenys de zona verda del 
Mas de Panxé, de titularitat municipal. 

Del pacte tercer del conveni esmentat s'establia que el Departament de Justícia 
proposaria, davant la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, la tramitació d'un expedient de cessió per tal que la Diputació de 
Tarragona assumeixi la titularitat, l'explotació i el manteniment del vial que 
s'incorporarà a la xarxa de carreteres que gestiona aquesta entitat. 
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El 14 de novembre de 2014, la Diputació de Tarragona emet informe on s'indica 
que la superfície total afectada pel projecte del vial d'accés al centre penitenciari 
dins de l'àmbit de la urbanització Mas de Panxé és de 4.809 m2. 

El 15 de març de 2015, l'Ajuntament del Catllar va acordar cedir gratuïtament a 
favor de la Diputació de Tarragona el domini de les finques de titularitat 
municipal núm. 2, núm. 3 i núm. 5 de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte de vialitat al centre penitenciari Mas d'Enric, tram el Catllar, per tal de 
destinar-les a la vialitat, amb una superfície total de 4.716,00 m2. 
Posteriorment, el 27 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de 
Tarragona acordà acceptar la cessió esmentada feta per l'Ajuntament del 
Catllar. 

El Text refós de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 
Catllar preveu la modificació de l'àmbit del sector 21 (Mas Panxé), on per una 
banda es recull que el PEU de viabilitat afectava en O, 14 ha qualificades de 
zona verda del sector 21 i, per una altra banda, es preveu el fet de reubicar les 
0,41 ha de la zona verda procedents del PEU de vialitat dintre del PEU del 
centre penitenciari de forma contigua a l'anterior, de forma que ambdues 
superfícies quedin definides com un sol àmbit que tingui la qualificació de zona 
verda. 

Per tal de formalitzar la cessió de 0,41 ha de zona verda prevista en el PEU de 
vialitat més la compensació de 0,48 ha que es corresponen amb el sòl qualificat 
de zona verda i vial afectats per l'execució del projecte d'urbanització del vial 
d'accés al centre penitenciari, inicialment de propietat municipal i, 
posteriorment, cedits a favor de la Diputació de Tarragona, mitjançant Acord del 
Ple de l'Ajuntament del Catllar, la Generalitat de Catalunya ha proposat fer 
cessió a l'Ajuntament del Catllar de la titularitat d'una porció de terreny del PEU 
del centre penitenciari de superfície 8.900,00 m2 (0,89 ha). 

L'article 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, estableix que l'adquisició de béns a 
títol lucratiu no està subjecta a cap restricció i que és necessària l'acceptació 
expressa del president de la corporació. 

Mitjançant Decret 2015/349 aquesta alcaldia va delegar diverses competències 
a favor de la Junta de Govern Local entre les que hi ha l'adquisició de béns, per 
la qual cosa proposa que aquesta adopti el següent acord: 
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Primer.- Acceptar la cessió gratuïta per part de la Generalitat de Catalunya 
d'una porció de terreny de 8.900 m2 (0,89 ha) corresponents a 0,41 ha de zona 
verda prevista en el PEU de vialitat més la compensació de 0,48 ha que es 
corresponen amb el sòl qualificat de zona verda i vial afectats per l'execució del 
projecte d'urbanització del vial d'accés al centre penitenciari, inicialment de 
propietat municipal i, posteriorment, cedits a favor de la Diputació de Tarragona. 

Segon.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al Sr. Alcalde per 
la signatura de quants documents siguin necessaris per al formalització 
d'aquest acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord a al Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT l 
L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA PER A L'ÚS SOCIAL DE L'EDIFICI DEL 
CENTRE SITUAT A L'AVDA CATALUNYA NÚM. 3. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Per acord del Ple de l'ajuntament de data 13 d'agost de 2015 es va acordar 
cedir a la Generalitat de Catalunya l'ús gratuït de l'immoble situat a l'avinguda 
Catalunya núm. 3, per tal que el destini a la ubicació d'un Institut Escola. 

L'esmentada cessió es va fer sens detriment del fet que part de les instal·lacions 
del centre puguin ser utilitzades, per part de l'ajuntament, per a la realització 
d'activitats d'ús social. 
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Per tal de formalitzar aquesta utilització s'ha redactat un document, que consta 
en l'expedient, en el que es fixen les condicions en base a les que es podrà fer 
aquest ús i s'estableixen les obligacions mútues respecte del mateix. 

Per tot això proposa que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer.- Donar conformitat al document "Acord entre l'Institut-Escola l'Agulla i 
l'Ajuntament per a l'ús social de l'edifici del centre situat a l'Avda de Catalunya 
número 3 del Catllar'', i procedir a la subscripció del mateix. 

Segon.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor alcalde 
per la signatura de quan documents requereixi la formalització d'aquest acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Institut-Escola l'Agulla del Catllar." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA GARANTIA HIPOTECÀRIA OFERT A 
PER PART DELS PROMOTORS DEL SECTOR SAU 20 MAS DEL POU PER 
TAL DE GARANTIR EL 12% DEL VALOR DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"La Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona (CTUT) en sessió celebrada 
el 14 de juny del 2012 va acordar l'aprovació definitiva del Pla Parcial relatiu al 
SAU 20 - Mas del Pou. 
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En l'esmentat acord s'establia, respecte d'aquest aprovació definitiva, que "Es 
requisit previ i condiciona la seva eficàcia, la constitució de la garantia 
equivalent al 12% del valor de les obres d'urbanització (12% de 1. 696.347,00 
= 203.561,64 €). El promotor disposa d'un any per acreditar la constitució 
d'aquesta garantia" 

A partir d'aleshores, diferents propietaris de l'àmbit, actuant com a promotors 
del mateix, van decidir constituir-se com a Junta de Compensació, als efectes 
d'avançar en la tramitació administrativa i urbanística del propi Pla Parcial. 

Per aquesta raó, i per tal de procedir al compliment dels requisits establerts per 
la CTUT respecte de l'executivitat de l'aprovació definitiva del Pla Parcial, i 
també l'inici dels corresponents Projecte d'Urbanització i Projecte de 
Reparcel·lació, en data 2 d'octubre de 2015, el promotors del sector, han 
presentat una proposta de formalització d'aquesta garantia consistent en 
l'afecció hipotecaria de diverses finques de l'àmbit del Pla Parcial; així mateix 
han presentat el document de compromisos i garanties entre els promotors i 
l'administració degudament signat. 

L'arquitecte municipal ha emès informe favorable respecte de la garantia 
proposada; respecte del compromisos manifesta que caldrà tenir en compte el 
seu informe de data 4 de febrer de 2015. 

Per tot això, proposo que al Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer.- Acceptar la garantia del 12% del valor de les obres d'urbanització del 
Pla Parcial del SAU 20 Mas del Pou, per import de 203.561,64 euros mitjançant 
l'afecció hipotecaria de diverses finques de l'àmbit del Pla Parcial. 

Segon.- Acceptar el document de compromisos i garanties entre els promotors 
i l'administració, sens detriment dels compromisos i condicionants que es 
puguin establir en el moment de la tramitació del corresponent projecte 
d'urbanització del sector. 

Tercer.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari 
per la formalització d'aquest acord. 

Quart.- Notificar aquest acord als promotors presentadors de la proposta. 
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Cinquè.- Un cop formalitzada la garantia objecte d'aquest expedient, 
comunicar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona als efectes 
previstos legalment i amb l'objectiu de que ordeni la publicació de l'acord 
d'aprovació definitiva del Pla Parcial del SAU 20 Mas del Pou." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR MANOUS l. 

Arribat a aquest punt de l'ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que el retira de 
l'ordre del dia. 

8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS D'ENRIC. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El Sr. Ramón Alcaraz i Teixidó com a representant verbal de la Junta de 
Compensació de la Urbanització Mas d'Enric, sol·licita la concessió d'una 
subvenció per tal de fer front a les despeses de neteja de la zona d'equipaments 
de la urbanització, consistent en el desbrossament i retirada de les restes 
vegetals. 

Constatat d'una banda, l'interès públic d'aquesta actuació per qual els terrenys 
són de propietat municipal, i de l'altre, l'existència de consignació 
pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
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Primer.- Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització Mas 
d'Enric, per import de cinc centes catorze euros amb vint-i-cinc cèntims (514,25€) 
per fer front a les despeses de neteja de la zona d'equipaments de la 
urbanització, consistent en el desbrossament i retirada de les restes vegetals. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessat i al departament d'intervenció per 
la seva executivitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ. 

Arribat a aquest punt de l'ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que el retira de 
l'ordre del dia. 

1 O. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA URBANITZACIÓ 
SANT ROC. 

Arribat a aquest punt de l'ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que el retira de 
l'ordre del dia. 

11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
PROVÍNCIA PARÀLISI CEREBRAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El Sr. Jaume Marí Pàmies com a Director General de l'Associació Provincial 
de Paràlisis Cerebral de Tarragona, sol·licita la concessió d'una subvenció per 
tal de fer front a les despeses d'organització d'un casal d'estiu per tal de 
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continuar el tractament que reben els alumnes del Centre La Muntanyeta durant 
el curs escolar. 

Constatat d'una banda, l'interès públic d'aquesta actuació per qual es tracta de 
nens que pateixen paràlisi cerebral, i de l'altre, l'existència de consignació 
pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 

Primer.-Atorgar una subvenció a l'Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de 
Tarragona, per un import de cent euros (100,00€) per tal de fer front a les 
despeses d'organització d'un casal d'estiu per tal de continuar el tractament que 
reben els alumnes del Centre La Muntanyeta durant el curs escolar. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessat i al departament d'intervenció per 
la seva executivitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

12. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ BONAIGUA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El Sr. José Ayora Paez com a President de la Junta de Compensació de la 
Urbanització Bonaigua, sol·licita la concessió d'una subvenció per tal de fer 
front a les despeses de construcció d'un camp de futbol amb tanca perimetral. 

Constatat d'una banda, l'interès públic d'aquesta actuació per quan aquest tipus 
d'equipaments representen un millora de les infraestructures del municipi, i de 
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l'altre, l'existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció del següent acord: 

Primer.- Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització 
Bonaigua, per import de nou centes euros (900,00€) per fer front a les despeses 
de de construcció d'un camp de futbol amb tanca perimetral. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessat i al departament d'intervenció per 
la seva executivitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

13. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les setze hores i quaranta cinc minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 
D'OCTUBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
vint-i-dos d'octubre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López 
i López, 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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 D'OCTUBRE 
DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 d'octubre de 2015, el qual havia 
estat tramès juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

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. 

Dono compte de les resolucions i decisions adoptades en el decurs dels dies 
transcorreguts des de la darrera convocatòria de la Junta de govern local fins a 
aquesta i que malgrat formar part de la gestió ordinària de l'ajuntament i ésser 
competència exclusiva de l'alcaldia, per la seva singularitat o especial 
rellevància considero escaient informar-ne a aquesta Junta: 

Signatura del contracte de gestió enterraments amb Rios Hevia, SL. Amb un 
cost per enterrament de 150 euros i 31,50 euros d'IVA, aquest preu inclou obrir, 
netejar el nínxol, desfer-se dels residus en un contenidor específic de la 
propietat de Rios Hevia, SL, tancar nínxol i col·locar-hi la làpida. 

Adquisició del programa de gestió DRAG (Dispositiu de Recursos per Agents) 
per un cost de 151,25 € mensuals més 1 pagament únic de 75,63 € de posada 
en funcionament. 

Pel que fa a l'institut-escola L'Agulla col·locació d'armaris de connexió elèctrica, 
reparació de la tanca perimetral i reparació de teules que estaven en mal estat. 

Mitjançant Decret de l'alcaldia número 2015/477, de 7 d'octubre, s'ha aprovat 
l'expedient de modificació de crèdits 05/2015 del pressupost propi de 
l'Ajuntament del Catllar, consistent en una transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries de diferent grup de programa però corresponents 
a despeses del capítol 1, d'acord amb el següent detall: 

Tipus d'expedient: transferència de crèdits 

Descripció 
Pressupost 

actual 

Gestió llar d'infants 79.000,00 

Activitats festives 65.000,00 

Reparació, manteniment i 
36.000,00 

conservació 

Total altes de crèdits 
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Altes de 
Pressupost final 

crèdits 

19.000,00 98.000,00 

12.000,00 77.000,00 

18.500,00 54.500,00 

49.500,00 



Descripció 
Pressupost Baixes de 

Pressupost final 
actual crèdits 

Personal laboral fix 149.000,00 -14.000,00 135.000,00 

Seguretat Social empresa 215.000,00 -29.500,00 185.500,00 

Retribucions ensenyaments 
51.000,00 -3.000,00 48.000,00 

de música 
Retribucions ensenyaments 

7.000,00 -3.000,00 4.000,00 
d'adults (anglès) 

Total baixes de crèdits -49.500,00 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DE MANOUS l, SECTOR 17 C DEL PLANEJAMENT 
MUNICIPAL. 

Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 18 de juliol de 2013 es va 
aprovar inicialment el projecte d'urbanització de Manous l, sector 17 C del 
planejament municipal, promogut per la Junta de Compensació. 

El projecte d'urbanització fou sotmès a informació pública mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 181, de 5 d'agost de 2013, al 
diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'ajuntament i al mateix temps es 
sol·licitaren els informes als organismes amb competències en la matèria i es 
procedí a la comunicació individualitzada de la resolució esmentada a totes les 
persones interessades. 
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Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de terrenys 
del sector sense assolir-la, en data 8 de febrer de 2014 es va publicar edicte de 
notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província número 32, en compliment 
del tràmit referit. 

Conclosos tots els períodes d'informació pública i notificació individualitzada a 
les persones interessades suara relacionats, s'han presentat les al·legacions 
que tot seguit es relacionen: 

a) Al·legació presentada pels Srs. Luis Manuel Vilariño Vidal i M. Angelica 
Gonzalez Hernandez en data 29 de novembre de 2013 (RE 3422), els quals 
havien rebut la notificació de l'aprovació inicial en data 16 de novembre de 
2013, i mitjançant la qual i de forma succinta exposen les següents qüestions: 

- Que s'han d'indemnitzar les edificacions de la seva finca que es veuen afectats 
per la urbanització. 
- Que els vials haurien de tenir una amplada de 6 metres i que s'haurien 
d'afectar les finques 55 i 57 contigües per tal que la seva finca no es veies tan 
perjudicada. 

b) Al·legació presentada pels Srs. Teresa Rovira Solé, Magí Solé Rovira i Antoni 
Solé Rovira en data 20 de desembre de 2013 (RE 3635), els quals havien rebut 
la notificació de l'aprovació inicial en data 21 de novembre de 2013 el darrer 
d'ells, essent aquesta la més propera al finiment del termini, i mitjançant la qual 
i de forma succinta exposen les següents qüestions: 

- Que algunes de les actuacions del PMU 17 C es desenvolupen fora del seu 
àmbit, concretament en el PMU17B i afectant terrenys de la seva propietat. 
- Que el projecte d'urbanització del PMU17 C no pot determinar despeses 
d'urbanització a càrrec del PMU 17B. 
- Que els projectes d'urbanització han de respectar les determinacions del 
planejament que executen i que no es pot modificar la delimitació del sector per 
mitjà d'un projecte d'urbanització. 
- Que cal obtenir les autoritzacions necessàries dels propietaris de finques del 
PMU 17B per poder executar les obres. 

c) L'al·legació presentada pel Sr. Magí Palau Gras en data 23 de desembre de 
2013 (RE 3648), el qual havia rebut la notificació de l'aprovació inicial en data 
21 de novembre de 2013 és idèntica a la presentada pels Srs. Teresa Rovira 
Solé, Magí Solé Rovira i Antoni Solé Rovira. 
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d) Al·legació presentada pels Srs. Jaume Figuerola Segarra i M Josefa Cana 
Haro en data 9 de gener de 2014 (RE 60), els quals havien rebut la notificació 
de l'aprovació inicial en data 25 de novembre de 2013, i mitjançant la qual i de 
forma succinta exposen les següents qüestions: 

- Els projectes d'urbanització i de reparcel·lació del PMU 17 C contemplen 
l'execució d'obres d'urbanització a executar fora de l'àmbit del PMU 17 c i el 
repartiment dels costos als propietaris del PMU 17C. 
- Que part de la seva finca s'inclou com a sistema viari dins del PMU 17 A que 
haurà de ser indemnitzada al no poder generar finca de resultat, i que cal 
preveure de quina manera se'ls indemnitzarà perquè necessàriament s'ha 
d'ocupar per executar les obres d'urbanització. 

Paral·lelament, en data 3 de setembre de 2013 es va rebre informe favorable 
del servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, en data 13 de setembre de 
2013, l'empresa Endesa Distribución Eléctrica va presentar informe amb 
determinades qüestions a justificar respecte el subministrament elèctric, el qual 
fou tramès, a la Junta de Compensació. 

Alhora, en data 17 de setembre de 2013 es va rebre l'informe favorable dels 
Serveis Tècnics Territorials de la Diputació de Tarragona. Posteriorment, en 
data 27 de setembre es va rebre l'informe de l'autoritat Territorial de Mobilitat 
del Camp de Tarragona en el que concloïa la innecessarietat de redactar 
l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Finalment, en data 21 de 
novembre de 2013 es va rebre l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua en 
sentit desfavorable tant a l'abastament com a la inundabilitat. 

En data 15 de desembre de 2014 l'enginyer Sr. Lluïs Massagués Vidal, en 
representació de la societat Enginyers del Tarragonès, SL, redactora del 
projecte d'urbanització, presentà document justificatiu respecte als informes 
esmentats, que va merèixer informe favorable de l'arquitecte de l'ajuntament de 
data 30 de gener de 2015 amb observacions, les quals han estat superades 
després de diverses reunions de treball realitzades conjuntament amb 
l'advocada Anna Paixà Matas, redactora del projecte de reparcel·lació del 
sector i membres de la Junta de Compensació. 

Vist l'informe presentat per l'advocada Anna Paixà Matas, en tant que 
assessora de la Junta de Compensació, respecte de les al·legacions 
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presentades pels veïns i a dalt relacionades, que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduït. 

Vist l'informe del secretari interventor de l'ajuntament respecte al procediment 
a seguir i la normativa aplicable, alhora que es pronuncia respecte les 
al·legacions presentades, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

Atès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1 /201 O, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Desestimar, en base als informes que consten a l'expedient i a la part 
expositiva del present acord, les al·legacions presentades pels Srs. 
Teresa Rovira Solé, Magí Solé Rovira, Antoni Solé Rovira, Magí 
Palau Gras, Jaume Figuerola Segarra i M Josefa Cana Haro, contra 
l'acord d'aprovació inicial. 

Segon. Estimar, en base als informes que consten a l'expedient i a la part 
expositiva del present acord, l'al·legació presentada pels Srs. Luis 
Manuel Vilariño Vidal i M. Angelica Gonzalez Hernandez relativa a la 
procedència de la indemnització de les edificacions de la seva 
propietat afectades per l'execució del projecte, essent determinada la 
quantia indemnitzatòria pel projecte de reparcel·lació que s'aprovi al 
seu dia, i que es fixa, inicialment en 22.612,47 €. Desestimar 
l'al·legació referent a l'amplada del vial i a l'afectació de les finques 
55 i 57 contigües a la seva. 

Tercer. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de Manous l, sector 
17 C del planejament municipal, promogut per la Junta de 
Compensació. 

Quart. Suspendre la publicació de l'aprovació definitiva del projecte 
d'urbanització fins que per part de la Junta de Compensació 
s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia 
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corresponent, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, 
d'acord amb l'article 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

Cinquè. Requerir al promotor del projecte perquè presenti un text refós amb la 
incorporació de les determinacions justificatives respecte de la xarxa 
de d'abastament d'aigua potable, sanejament, inundabilitat, 
subministrament elèctric, vialitat i enllumenat públic, als efectes de la 
seva ulterior tramitació. 

Sisè. Donar trasllat d'aquest acord a la Junta de Compensació, promotora 
del projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les 
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la 
matèria, així com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA 
"CONSTRUCCIÓ D'UN PAS COBERT A L'EDIFICI DE LES ESCOLES 
VELLES" QUE PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA GESTIÓN INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A. (GICSA). 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2015 es va aprovar 
l'execució de les obres incloses al projecte per a l'execució d'un "Pas cobert a 
l'edifici de les escoles velles", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop 
i Tous i es varen adjudicar els treballs a l'empresa GICSA, per import de 
117.343,88 € (cent disset mil tres-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-vuit 
cèntims), IVA inclòs. 

Per part de l'arquitecta M Betlem Solé i Figueras, tècnica directora de l'obra s'ha 
lliurat la certificació núm. 2, corresponent als treballs realitzats durant el mes 
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d'agost de 2015, que importen seixanta-tres mil set-cents trenta-cinc euros amb 
dinou cèntims (63. 735, 19 €). 

L'obra està finançada amb recursos propis de la Corporació. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l'obra de construcció 
d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import total 
de seixanta-tres mil set-cents trenta-cinc euros amb dinou cèntims 
(63.735,19 €), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa adjudicatària 
i a la direcció tècnica. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES QUANTITATS 
A QUE ES REFEREIX L'ART.1 DEL REIAL DECRET LLEI 10/2051, D'11 
DE SETEMBRE DE 2015, EN CONCEPTE DE RECUPERACIÓ DE LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 QUE 
CORRESPON AL PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT QUE 
PRESTAVA SERVEIS DEL DIA 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 
2012. 

L'Ajuntament va suprimir, en virtut de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
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competitivitat la paga extraordinària, paga addicional de complement específic 
i pagues addicionals del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei 
de la Corporació. 

En qualsevol cas, el mateix Reial Decret llei 20/2012 va disposar que la 
mencionada supressió de la paga extraordinària o addicional no s'havia de dur 
a terme a aquells empleats públics les retribucions dels quals per jornada 
completa, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 
vegades el salari mínim interprofessional establert en el Real Decret 1888/2011, 
de 30 de desembre. 

En data 12 de setembre de 2015 ha entrat en vigor el Reial decret llei 10/2015, 
d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria 
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, que preveu al seu art. 1: la 
recuperació d'una part de la paga extra i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic. En concret, preveu la possibilitat que cada 
Administració aboni, dins de l'exercici 2015, al personal al seu servei 
l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes 
de desembre de 2012. 

D'acord amb la provisió de l'alcaldia la voluntat d'aquest ajuntament és procedir 
a la seva devolució, sempre que això sigui possible, dins de l'exercici 2015 i per 
a la nòmina extraordinària durant el mes de novembre. 

2. FONAMENTS DE DRET 

En el seu informe el secretari interventor municipal, d'acord amb els arts. 173 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i 3.a) del Reial 
decret 117 4/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, informa 
el següent: 

2.1. El punt 2 de l'article 1 apartat U del Reial decret 10/2015, d'11 de setembre, 
estableix que les quantitats que podran abonar-se, sobre l'import deixat de 
percebre per cada empleat en aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol, seran les equivalents a la part proporcional 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

9 



Ajuntament del Catllar 

corresponent a 48 dies de la paga extraordinària, del mes de desembre. En 
aquells casos en els quals no hagués procedit el reconeixement de la totalitat 
de la paga extraordinària, els 48 dies es reduiran proporcionalment al còmput 
de dies que hagués correspost. 

El mateix apartat afegeix que el còmput de la part de la paga extraordinària i 
pagues addicionals que correspon a 48 dies, o xifra inferior, es realitzarà, en el 
cas del personal funcionari o estatutari, conforme a les normes de funció pública 
aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes 
laborals i convencionals, vigents al moment en què es van deixar de percebre 
aquestes pagues. 

Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per aquests 
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència 
judicial o altres actuacions. 

2.2. Tal i com determina l'esmentat article 1.U al seu punt 4t les quanties 
satisfetes minoraran l'abast de les previsions contingudes a l'apartat 4 de 
l'article 2 del Reial Decret llei 20/2012, que disposa que les quantitats derivades 
de la supressió de la paga extraordinària es destinaran en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva 
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a 
l'establert a la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents 
lleis de pressupostos. 

2.3. D'acord amb el punt 3 de l'article 1 apartat U, cada Administració pública 
abonarà, les quantitats previstes en aquest article dins de l'exercici 2015, si així 
ho acorda i si la seva situació econòmic financera ho fes possible. De no 
permetre-ho la seva situació econòmic financera en 2015, l'abonament podrà 
fer-se en el primer exercici pressupostari en què aquesta situació ho permeti. 

Per tal de conèixer si la situació econòmic financera de la corporació permet 
l'abonament de la part corresponent de la paga extraordinària i, tal i com es va 
fer en l'expedient de devolució de la part equivalent als primers 44 dies d'acord 
amb la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per l'any 2015, procedeix valorar el compliment dels criteris i procediments 
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària 
i Estabilitat Financera: 
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- El compliment del període mig de pagament de la darrera tramesa efectuada 
al Ministeri. En aquest sentit, el valor del període mig de pagament haurà de 
ser igual o inferior a 30. 

- El compliment de l'objectiu del deute viu a 31/12/2015. Per tant, aquest no 
pot ser superior al 110% dels drets reconeguts nets ajustats i consolidats del 
darrer exercici liquidat. No obstant això, si l'ajuntament té un pla de reducció 
del deute aprovat, l'incompliment d'aquest objectiu no serà impediment per 
a l'abonament de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 48 
dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic o 
pagues addicionals del mes de desembre de 2012, sempre que es 
complissin la resta d'objectius (Disposició Addicional 77a de la Llei 36/2014, 
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015). 

- Que el pressupost de l'exercici 2015, que és aquell que contempla la dotació 
pressupostària per a la devolució, compleixi amb els objectius d'estabilitat 
pressupostària i regla de la despesa. Si aquest no compleix algun d'aquests 
objectius però l'ajuntament té un pla econòmic financer en vigor, s'entén que 
l'ens local compleix amb els procediments establerts per la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera per 
la qual cosa, podria retornar l'import corresponent de la paga extraordinària, 
sempre que es complissin la resta d'objectius. 

l en aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera: 

a) El pressupost general de l'exercici 2015 compleix amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostaria. 

b) El pressupost general del 2015, en termes consolidats, compleix la regla de 
la despesa. 

c) El nivell de deute viu a 31/12/2015 serà inferior al 110% dels ingressos 
corrents, límit previst segons l'article 53 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, motiu pel qual compleix l'objectiu del deute públic. 

d) El darrer període mig de pagament a proveïdors informat és inferior a 30 
dies. 
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Per tant, l'Ajuntament compleix amb els criteris i procediments que s'estableixen 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat 
Financera. 

2.4. Atès que, com s'ha dit, l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i/o regla de la despesa, i en els termes de la resolució de 
l'Alcaldia, s'informa igualment que consta al pressupost de l'Ajuntament crèdit 
suficient per fer front al pagament de la quantitat equivalent a la part 
proporcional corresponent a 48 dies de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, amb càrrec a la partida del pressupost de despeses 
corresponent i s'adjunta certificat de la relació de personal al servei de 
l'Ajuntament i la quantia que els correspon percebre, si és el cas. 

2.5. l atès que, com s'ha dit, hi ha disponibilitat pressupostària per fer front a la 
despesa, s'informa que, per tal de procedir, per a la nòmina del mes d'octubre 
a que l'Ajuntament aboni l'equivalent a la part proporcional corresponent a 48 
dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 que es va suprimir 
per causa de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en 
aplicació del que disposa l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, d'11 d 
setembre, cal distingir: 

a) per al personal en actiu al servei de l'Ajuntament: correspon abonar la 
quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina 
de cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de l'import equivalent a 
la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012". Per a aquell personal al servei de l'Ajuntament al 
qual no se l'hagués procedit a reconèixer la totalitat de la paga extraordinària 
i addicional de desembre de 2012, l'import equivalent als 48 dies es reduirà 
proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost. 

b) per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a 
la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga 
addicional, s'haurà d'abonar, a sol· licitud adreçada a l'Ajuntament en els 
termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si el 
treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les 
normes del dret privat que els siguin aplicables. 

2.6. Caldrà notificar la resolució per la qual es procedeix a abonar la quantitat 
equivalent a la part proporcional de la paga extraordinària addicional a tot el 
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personal al servei de l'Ajuntament que es trobava en actiu en el moment que es 
va meritar la mencionada paga, i traslladar-la als seus representants sindicals. 

2.7. Per altra banda, l'art. 14.1.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les 
lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el 
Patrimoni preveu que "Els ingressos i despeses que determinen la renda a 
incloure en la base de l'impost s'imputaran al període impositiu que 
correspongui, d'acord amb els següents criteris: els rendiments del treball i del 
capital s'imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu 
perceptor". Per tant, s'imputaran al període impositiu 2015. 

2.8. Correspon a l'alcaldia, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1.i) 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 l'ordenació de la devolució de la paga 
extraordinària i addicional. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

Que atès que la situació econòmic financera de l'Ajuntament permet que aquest 
aboni a les nòmines del mes d'octubre els imports equivalents la part 
proporcional a 48 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012, en els 
termes del que disposa l'article 1.U del Reial decret llei 10/2015, d'11 de 
setembre, i que consta al pressupost de l'Ajuntament crèdit suficient amb càrrec 
a la partida del pressupost de despeses corresponent 

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

Primer. 
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Per al personal que es trobi en actiu a l'Ajuntament i que tingui dret a 
l'abonament, procedir a reconèixer-los la quantitat equivalent a la part 
proporcional a 48 dies, segons correspongui, a la nòmina de 
cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de l'import equivalent 
a la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga extraordinària 
del mes de desembre de 2012", en la proporció i els termes previstos 
en els fonaments de dret d'aquesta resolució. 
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Segon. Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui 
dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària, 
després que ho sol· licitin a l'Ajuntament, en els termes legalment 
establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, 
la devolució es farà als seus hereus, conforme a les normes del dret 
privat que els siguin aplicables. 

Tercer. La mencionada devolució no procedirà per aquells treballadors als 
quals no es va procedir a suprimir la paga extraordinària o addicional, 
per quant no se'ls aplicava el disposat a l'art. 2 del Reial Decret llei 
20/2012 perquè percebien retribucions per jornada completa, 
exclosos incentius al rendiment, que no assolien en còmput anual 1,5 
vegades el salari mínim interprofessional establert en el Real Decret 
1888/2011, de 30 de desembre. 

Quart. Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per 
aquests mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència 
de sentència judicial o altres actuacions. 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei de l'ajuntament 
que es trobava en actiu en el moment que es va meritar la 
mencionada paga, i traslladar-la als representants sindicals. 

Sisè. S'adjunta certificat de la relació de personal al servei de l'Ajuntament 
i la quantia que els correspon percebre, si és el cas. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'ATORGAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS A 
ENTITATS DEL MUNICIPI. 
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Per una banda, vistes los sol· licituds de subvenció que presenten diverses 
urbanitzacions del municipi en ocasió de les festes que venen celebrant 
generalment durant l'estiu, amb la justificació de les despeses efectuades. 

Atès que habitualment l'ajuntament els ve atorgant ajuts amb aquesta finalitat 
per a fer front a les despeses que generen i que a l'efecte es varen aprovar els 
criteris objectius per a la seva distribució mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 12 de gener de 2012. 

Alhora, ateses les activitats que realitzen, entre d'altres, les entitats sense ànim 
de lucre de la vila Càrites del Catllar i Parròquia de Sant Joan Baptista, 
especialment les destinades a cobrir necessitats peremptòries de caire social i 
assistencial. 

Vist que la Junta de Compensació de l'Esplai Tarragoní ha executat els treballs 
d'instal·lació d'un parc de salut per a la gent gran mitjançant la contractació 
d'una empresa especialitzada, sol·licitant la col·laboració de l'ajuntament per 
minorar aquesta despesa, que importa la quantitat de 6.409,67 €. 

Vista la sol·licitud presentada pel President del Club de Futbol Sala Catllar 
Atlètic en el que sol·licita un ajut per poder fer front a les despeses que genera 
la temporada regular de competició dels diversos equips que integren 
l'estructura del club i del lloguer de les instal·lacions poliesportives d'Altafulla 
per poder jugar la competició a la categoria de Primera Divisió Territorial. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

Constatat d'una banda, l'interès públic d'aquestes actuacions, i de l'altre, 
l'existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de l'import corresponent a subvenció 
de festes 2015 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit: 
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URBANITZACIÓ 
Comunitat de Propietaris Sant Roc 
Comunitat de Propietaris El Mèdol 
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Junta de Compensació Esplai Tarragoní 
Junta de Compensació Pins Manous 
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins 

TOTAL 

1.100 € 
1.100 € 
1.000 € 
3.750 € 

Segon. Atorgar els ajuts que seguidament es relacionen per tal de subvenir 
parcialment les despeses de funcionament de les entitats respectives: 

Entitat 
Càrites del Catllar 
Parròquia St. Joan Baptista 
El Catllar Atlètic FS 

Total 

Import 
3.000 € 
3.000 € 
4.000 € 

10.000 € 

Tercer. Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització 
Esplai Tarragoní, per import de mil cinc-cents euros (1.500 €)perfer 
front a les despeses de condicionament de la zona d'equipaments de 
la urbanització per a la instal·lació d'un parc de salut. 

Quart. Notificar aquest acord als interessat i al departament d'intervenció per 
la seva executivitat. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

7. PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L'ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L' ACM-CCDI. 

ANTECEDENTS 
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Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d'electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), a l'empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el 
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada d'un any, des de 1'1 d'abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació 
de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
Terme d'energia Terme de potència 

Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

152,356 Sublot 2 (2.1 A) 35,517224 

177,553 86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224 

150,938 Sublot 4 (2.0 A) 21,893189 

183,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l'Acord 
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU. 

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l'Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s'indiquen: 

Preus terme de Potència 

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 PS P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d'energia ( sense Impost electricitat i sense IVA) 

T.A. 

3.1A 

6.1 
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PRODUCTE 

TP-DH3C 

TP-DH6B 

PREUS ENERGIA (€/MWh} 

P1 P2 P3 P4 

138,231 119,319 85,149 0,000 

171,405 138,415 114,815 90,875 

17 

PS P6 

0,000 0,000 

84,756 69,520 
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Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d'acord relativa a la pròrroga de l'acord marc relatiu al subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un 
termini de dotze mesos, des de 1'1 d'abril de 2014 al 31 de març de 2015, 
havent- se notificat prèviament a l'adjudicatària l'oferta de pròrroga. 

Quart.- En data 1 O de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d'acord relativa a la segona pròrroga de l'acord marc relatiu al 
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de 1'1 d'abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l'adjudicatària l'oferta de 
pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d'audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP i també la cessió del contracte a l'ACM. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de 
pròrroga de la durada del contracte. 

Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l'adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l'Acord marc. 

Tercer.- Article 156 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 (TRLCSP) 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 

Cinquè.- Article 53.1 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 resta de 
disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i 
competències de l'Ajuntament. 
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Per tot això, d'acord als els antecedents abans esmentats i 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 2015/349, 
de 27 de juliol, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Que l'ajuntament del Catllar s'adhereix a la segona pròrroga de 
l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01 ), 
per un termini de dotze mesos, que va des de 1'1 d'abril de 2015 al 31 
de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 

Terme d'energia Terme de potència 

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

149,737 Sublot 2 (2.1A) 44,444710 

171,804 88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710 

133,442 Sublot 4 (2.0 A) 42,043426 

153,119 68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426 

T.A. 

3.1A 

6.1 

Segon. 

Tercer. 
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Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s'aplicaran als 
preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu 
regulades en cada moment, que afectin al terme d'energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l'energia. 

PREUS ENERGIA (€/MWh) 

PRODUCTE P1 P2 P3 P4 PS P6 

TP-DH3C 110,685 94,777 70,785 0,000 0,000 0,000 

TP-DH68 124,731 103,019 96,943 82,560 79,767 67,026 

Assabentar d'aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 
231, 6ª, 08007, Barcelona). 

Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 
08018, Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat 
de l'Acord marc de subministrament d'electricitat. 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

8. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les disset hores i trenta-vuit minuts, 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 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

El secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE 
NOVEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
cinc de novembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López 
i López, 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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carles Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL SEGON CONVENI AMB L'INSTITUT
ESCOLA L'AGULLA PER LA CESSIÓ DE LES ESCOLES PER ÚS 
SOCIAL. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Per tal que l'ajuntament pugui utilitzar determinats espais de les instal·lacions 
de l'Institut-Escola l'Agulla que pertany a l'ICF, per a la realització d'activitats de 
tipologia diversa, sense interferir les activitats ordinàries del centre, s'ha 
procedit a la redacció d'un conveni, el text del qual consta en l'expedient, en el 
que es determinen les condicions en que es podrà fer l'ús esmentat per part de 
l'ajuntament i s'estableixen les obligacions mútues respecte del mateix. 

Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 
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Primer.- Donar conformitat al document "Conveni entre l'Institut-Escola l'Agulla 
i l'Ajuntament per a l'ús social d'aquest centre d'ICF pel curs escolar 2015-
2016", i procedir a la subscripció del mateix. 

Segon.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor alcalde 
per la signatura de quan documents requereixi la formalització d'aquest acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Institut-Escola l'Agulla del Catllar." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

2. PRO POST A D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L'OBRA 
"CONSTRUCCIÓ D'UN PAS COBERT A L'EDIFICI DE LES ESCOLES 
VELLES" QUE PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA GESTIÓN INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A. {GICSA). 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2015 es va aprovar 
l'execució de les obres incloses al projecte per a l'execució d'un "Pas cobert a 
l'edifici de les escoles velles", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Llop 
i Tous i es varen adjudicar els treballs a l'empresa GICSA, per import de 
117.343,88 € (cent disset mil tres-cents quaranta tres euros amb vuitanta vuit 
cèntims), IVA inclòs. 

Per part de l'arquitecta M Betlem Solé i Figueras, tècnica directora de l'obra s'ha 
lliurat la certificació núm. 3, corresponent als treballs realitzats durant el mes de 
setembre de 2015, que importen set mil quatre-cents euros amb quaranta set 
cèntims (7.400,47 €). 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 
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L'obra està finançada amb recursos propis de la Corporació. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Aprovar la certificació núm. 3 corresponent a l'obra de construcció 
d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import total 
de set mil quatre cents euros amb quaranta set cèntims (7.400,47 €), 
IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord en legal forma a l'empresa 
adjudicatària i a la direcció tècnica." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ATORGAMENT D'AJUTS A LES ENTITATS 
URBANÍSTIQUES CONTRACTANTS D'ACTUACIONS D'ENTITATS 
CUL TU RALS DEL MUNICIPI EN LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES 
D'ESTIU DE LES URBANITZACIONS, DE CONFORMITAT AMB LA 
CONVOCATÒRIA APROVADA A L'EFECTE. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012 es va aprovar 
l'atorgament d'un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que 
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les 

Plaça de la Vila, 1 
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entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d'estiu, 
establint un màxim de 400 € per actuació. 

Atès que la línia d'ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es 
farà efectiva a l'entitat contractant un cop acreditada l'actuació per part de 
l'entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o document 
equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques 
o culturals, restant excloses les despeses associades a la realització dels actes 
previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, etc ... ). 

Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels Pins 
acreditant l'actuació de la colla de diables petits del Catllar, celebrada el dia 3 
d'agost i que el pagament de la mateixa ja ha estat realitzat, essent el cost de 
l'actuació de 300 €. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol l 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 

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

Primer. Atorgar els ajuts segons la relació que tot seguit es transcriu en 
concepte de subvenció per la contractació de l'actuació de la colla de 
diables petits del Catllar a la festa d'estiu de la urbanització: 

Entitat Import 
Junta de compensació de Mas Vilet dels Pins 120€ 
Associació de Propietaris Zona Residencial el Mèdol 120€ 

TOTAL 240€ 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat en legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL l FAMÍLIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES D'ACTIVITATS 
EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"En data 6 de maig de 2015 l'ajuntament va sol·licitar al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat un ajut en grau màxim per dur a 
terme les activitats incloses dins el programa ANIMA'T CAT del Pla Local de 
Joventut, de conformitat amb les Bases reguladores dels ajuts als projectes 
d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren 
en el marc del Pla Nacional de Joventut, aprovades per la Resolució 
BSF/724/2015, de 8 d'abril (DOGC número 6853, de 17 d'abril de 2015). 

Mitjançant Resolució del Conseller ens ha estat atorgat un ajut per import de 
1.350 euros. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
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Primer. Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat per import de 1.350 € (mil tres-cents 
cinquanta euros) per al finançament de les activitats incloses en el 
programa ANIMA'T CAT inclòs al Pla Local de Joventut. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat pel qual ha 
estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's a complir totes les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria i les condicions fixades, si s'escau, a l'acord de 
concessió de la subvenció." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

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 

l, essent les disset hores i vint-i-vuit minuts, 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 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

El secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE 
NOVEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia dinou de 
novembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 
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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIES DE DATES 22 
D'OCTUBRE DE 201515 DE NOVEMBRE DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a les sessions ordinàries de dates 22 d'octubre de 2015 i 5 de 
novembre de 2015, els quals havien estat tramesos juntament amb la 
convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de l'acta amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA 
REDACCIÓ, EDICIÓ l PUBLICACIÓ DE 400 EXEMPLARS DE L'ATLES 
IL·LUSTRAT DEL CATLLAR. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant resolució del President de la Diputació de Tarragona de data 9 de 
novembre de 2015 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 2.625,00 € per tal de finançar la redacció, edició i 
publicació de 400 exemplars de l'Atles il·lustrat del Catllar. 

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. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
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Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per 
import de 2.625,00 € (dos mil sis-cents vint-i-cinc euros) com a suport 
a la redacció, edició i publicació de 400 exemplars de l'Atles il·lustrat 
del Catllar. 
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Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a la finalitat per a la qual 
ha estat atorgat. 

Tercer. Comprometre's 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 a la Diputació de Tarragona en legal 
forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COBRAMENT DE LES COSTES 
JUDICIALS RESULTANTS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 208/2013 
CONEGUT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 
DE TARRAGONA. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Cobrament de les costes del procediment abreujat núm. 20812013 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona. 

Fets 

1. En el procediment abreujat núm. 208/2013 que ha tramitat el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona s'ha dictat la Sentència 
169/2014 de data 30 de juliol de 2014 la qual a la part dispositiva estableix: 

"FALLO DESESTIMAR íntegramente el recurso contencioso
administrativo interpuesto por DON PAU CASTELLA ZAFORAS, contra 
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la resolución administrativa identificada en el Fundamento Jurídica 
Primera de la presente resolución judicial. Se condena al demandante al 
pago de las costas ocasionadas por el importe maximo de 300 euros." 

2. Efectuada la corresponent taxació de costes, el Jutjat amb data 5 de 
novembre de 2014 ha dictat un Decret mitjançant el qual s'ha aprovat la minuta 
d'honoraris del lletrat de la Diputació per un import de 300 euros. 

3. L'Administració defensada pel lletrat dels Serveis Jurídics de la Diputació és 
l'Ajuntament del Catllar. 

4. La part obligada al pagament de les costes és la part demandant: 

Sr. Pau Castella Zaforas 
NIF: 39.665.036-H, 
Domicili: Carrer del Pi, 87 
CP municipi: 43764 El Catllar 

Fonaments de dret 

1. L'article 139.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa estableix: 

"Per a l'exacció de les costes imposades a particulars, l'Administració creditora 
ha d'utilitzar el procediment de constrenyiment, a falta de pagament voluntari." 

2. Per la seva banda, la Llei General Tributària (LGT) en el seu article 62.2 
estableix: 

Article 62 Terminis per al pagament. 

2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per 
l'Administració, el pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis 
següents: 
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
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b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil fins a l'immediat hàbil següent. 

3. Per analogia amb aquest precepte, es considera adient concedir a la part 
obligada al pagament de les costes els mateixos terminis que la LGT concedeix 
per al pagament en període voluntari dels deutes tributaris. 

Per tant, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer.- Requerir el Sr. Pau Castella Zaforas perquè pagui a la Tresoreria de 
l'Ajuntament del Catllar la quantitat de 300,00 euros, import de la taxació de 
costes aprovada pel Jutjat en el recurs de referència. 

Segon.- El pagament de la quantitat expressada pot efectuar-se en voluntària 
en els terminis següents: 

- Si la notificació de la present Resolució es realitza entre els dies 1 i 15 del 
mes, el pagament es pot fer fins el dia 20 del mes següent. 

- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes, el pagament es pot 
fer fins el dia 5 del segon mes posterior. 

Tercer.- Transcorreguts els anteriors terminis sense haver-se efectuat el 
pagament de les costes, es cobraran per la via de constrenyiment, per la qual 
cosa l'Ajuntament del Catllar delega a BASE Gestió d'Ingressos Locals la 
competència per efectuar tots els tràmits que corresponguin. 

Quart.- L'Ajuntament del Catllar faculta BASE Gestió d'Ingressos Locals perquè 
ingressi a la Intervenció General de la Diputació l'import de les costes cobrades, 
o bé que informi al referit òrgan sobre els incidents que sorgeixin en el 
procediment de constrenyiment." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE NOVA PRÒRROGA DE LA CLÀUSULA 
DEL CONVENI DE CESSIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DE LA 
URBANITZACIÓ COLL DE TAPIOLES l D'ALTRES l LA SEVA GESTIÓ 
RELATIVA A LA UTILITZACIÓ DELS DIPÒSITS. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"En data 18 de maig de 2011 es signà el conveni de gestió de la xarxa d'aigua 
de la urbanització Coll de Tapioles i una part de La Guinardera amb la 
corresponent cessió temporal de les seves instal·lacions. 

L'esmentat Conveni en el seu apartat novè estableix que l'ajuntament queda 
obligat a realitzar les obres necessàries per deixar lliures les parcel·les en que 
es troben els dipòsits d'aigua que formen part de la xarxa i son propietat dels 
Srs. Albiol-Calull abans de finalitzar l'any 2011. 

La configuració de l'actual xarxa fa que les obres necessàries per deixar lliure 
la parcel·la on es troben situats els dipòsits resultin altament costoses, i, per 
altra part, tenint en compte que en el moment en que la gestió es porti a terme 
per una empresa externa els dipòsits dels Srs. Albiol-Calull es deixaran 
d'utilitzar. 

Pels motius adduïts, en data 17 de setembre de 2012, 12 de novembre de 2013 
i 4 de novembre de 2014 es signaren sendes pròrrogues del conveni de cessió 
de la xarxa d'aigua de la urbanització Coll de Tapioles i d'altres i la seva gestió, 
el termini de vigència de la darrera finalitzava el passat 30 de juny de 2015. 

D'acord amb els convenis signats per l'ajuntament, per una banda amb la 
Comunitat de Municipis de Servei d'Aigües del Tarragonès i de l'altra amb 
l'empresa E.M.A.T.S.A., la gestió del servei d'aigües, des del dia 1 de gener de 
2016 l'assumirà aquesta darrera empresa. 

Això comporta que es procedirà durant l'any 2016 a deixar d'utilitzar les 
instal·lacions propietat dels Srs. Albiol-Calull i per tant els dipòsits existents en les 
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finques de la seva propietat abans esmentades, si bé al no estar fixat un calendari 
es fa necessari perllongar el conveni existent fins a 31 de desembre de 2016. 

Per tot això, proposo que al Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer.- Prorrogar el termini establert en la clàusula novena del conveni de gestió 
de la xarxa d'aigua de la urbanització Coll de Tapioles i una part de La 
Guinardera amb la corresponent cessió temporal de les seves instal·lacions fins 
el 31 de desembre de 2016. 

Segon.- Sotmetre aquest acord a la consideració dels Srs. Albiol-Calull per la 
seva ratificació. 

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per 
tal que, un cop ratificat aquest acord pels Srs. Albiol-Calull, formalitzi aquest 
acord mitjançant la signatura del corresponent document de prorroga." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

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 

l, essent les divuit hores i deu minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE 
DESEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia tres de desembre 
de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE 
NOVEMBRE DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de novembre de 2015, la qual 
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta 
sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE REVISIÓ DELS DIES D'ASSUMPTES PROPIS l DE 
VACANCES DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT EN APLICACIÓ DE 
LES DISPOSICIONS DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, 0'11 DE 
SETEMBRE. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

El Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten 
altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia ha 
modificat, entre d'altres, la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic, tot introduint les disposicions addicionals catorzena i quinzena, 
amb el contingut literal següent: 

"Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per 
antiguitat. Les administracions públiques poden establir fins a dos dies 
addicionals de permís per assumptes particulars quan es compleixi el sisè 
trienni, que es poden incrementar, com a màxim, en un dia addicional per cada 
trienni complert a partir del vuitè. 

Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 
Cada administració pública pot establir fins a un màxim de quatre dies 
addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels 
funcionaris públics". 

Atès, doncs, que ambdues disposicions faculten l'ajuntament per adoptar una 
decisió al respecte i implantar aquests beneficis per al personal que en depèn, 
tant el personal laboral dels serveis tècnics i administratius o d'oficina i el personal 
funcionari, mitjançant el seu representant sindical, han presentat una proposta 
per tal que l'ajuntament aprovi aquestes millores de conciliació de la vida laboral 
i familiar, amb efectes des de 1'1 de gener de 2016, d'acord amb el resum següent: 

Respecte els dies addicionals de vacances per antiguitat: 

Als 5 anys de serveis prestats: 1 dia (23 dies hàbils de vacances) 
Als 1 O anys de serveis prestats: 2 dies (24 dies hàbils de vacances) 
Als 15 anys de serveis prestats: 3 dies (25 dies hàbils de vacances) 
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Als 20 anys de serveis prestats: 4 dies (26 dies hàbils de vacances) 

Respecte als dos dies addicionals de permís per assumptes particulars, passar 
a gaudir-los des del proper any 2016. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Acceptar la proposta presentada pel personal laboral i dels serveis 
tècnics i administratius o d'oficina i per la representació sindical del 
personal funcionari en quant als dies addicionals de vacances per 
antiguitat, establint quatre dies addicionals, d'acord amb el següent 
detall: 

Als 5 anys de serveis prestats: 1 dia (23 dies hàbils de vacances) 
Als 1 O anys de serveis prestats: 2 dies (24 dies hàbils de vacances) 
Als 15 anys de serveis prestats: 3 dies (25 dies hàbils de vacances) 
Als 20 anys de serveis prestats: 4 dies (26 dies hàbils de vacances) 

Segon. Establir dos dies addicionals de permís per assumptes particulars 
quan es compleixi el sisè trienni i un dia addicional més quan es 
compleixi el vuitè, essent el total de dies addicionals per assumptes 
particulars de 3. 

Tercer. Ambdues mesures entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 
2016. 

Quart. Notificar aquest acord en legal forma al personal laboral i al personal 
funcionari de l'ajuntament. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ATORGAMENT DE GRATIFICACIONS 
EXTRAORDINÀRIES A TREBALLADORS l FUNCIONARIS DE 
L'AJUNTAMENT EN FUNCIÓ DE LES TASQUES REALITZADES. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Valorat el treball realitzat pel Sr. Josep Llop i Tous, funcionari de l'ajuntament, 
durant aquest 2015 i en especial les diferents tasques realitzades més enllà del 
seu horari laboral per tal de poder tenir enllestida la documentació tècnica 
escaient per a l'execució de diferents projectes i iniciatives de l'ajuntament. 

Valorada la tasca de suport a la catalogació i manteniment del fons bibliogràfic 
de la biblioteca municipal durant l'any per la Sra. Olga Urgel Luelles, personal 
laboral de l'ajuntament, categoria auxiliar administrativa, així com la resta de 
comeses addicionals i que van més enllà de les pròpies del lloc de treball que 
se li han assignat durant l'any 2015. 

Vist el que disposa la base 19 de les bases d'execució del pressupost municipal 
en quant als treballs extraordinaris. 

Vist el que disposen els articles 173 i 174 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
respecte a les gratificacions extraordinàries, atorgant-ne la competència per a 
la seva assignació individual a l'Alcaldia. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Reconèixer al Sr. Josep Josep llop i Tous, funcionari d'aquest 
ajuntament, arquitecte municipal, el dret a percebre la quantitat de 
5.000 € (cinc-mil euros), en concepte de gratificació extraordinària pels 
treballs realitzats fora del seu horari habitual de treball. 
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Segon. Reconèixer a la Sra. Olga Urgel Lluelles, auxiliar administrativa de 
l'ajuntament, contractada en règim laboral i amb caràcter temporal, el 
dret a percebre la quantitat de 1.250 € (mil dos-cents cinquanta euros), 
en concepte de gratificació extraordinària pels treballs realitzats fora del 
seu horari habitual de treball. 

Tercer. Ordenar el pagament de les referides gratificacions amb càrrec a les 
partides 322.62237 i 920-15100 respectivament, del pressupost 
municipal vigent. 

Quart. Notificar aquest acord en legal forma als interessats. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. Proposta d'aprovació d'una subvenció per la neteja de les zones 
perimetrals de la urbanització el Mèdol per evitar possibles incendis. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

En 23 de novembre de 2015 l'Associació de Propietaris del Mèdol va sol·licitar 
una subvenció per minorar la despesa ocasionada per les tasques de neteja i 
manteniment de la zona perimetral de protecció contra incendis forestals de la 
urbanització. Els costos importen la quantitat de 1 .089 €. 

Atès que es considera escaient subvenir parcialment el cost de les tasques de 
neteja i manteniment de la zona perimetral de protecció de la urbanització 
d'acord amb la quantia justificada amb la factura que s'adjunta a la petició d'ajut. 

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
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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 les bases 13 i següents de les Bases d'execució del 
Pressupost municipal per a l'exercici de 2012 en quant a l'autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Atorgar un ajut per import de 544,50 € (cinc-cents quaranta-quatre 
euros amb cinquanta cèntims) a l'Associació de Propietaris del Mèdol 
en concepte de neteja i manteniment de la zona perimetral de 
protecció contra incendis forestals. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l'entitat interessada, en legal forma. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. Proposta de resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposat per la Sra. M del Carmen Quílez Garcia contra 
l'ajuntament per danys ocasionats al seu vehicle. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

En data 11 de juny de 2015 i amb registre d'entrada1 .715 la Sra. Carmen Quílez 
Garcia va presentar reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
l'ajuntament pels danys soferts al seu vehicle el dia 9 de juny de 2015 al circular 
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sobre una tapa de clavegueram situada a la 4a Avinguda de la urbanització 
Residencial Mas de Pallarès, consistents en la punxada d'un pneumàtic i 
substitució de l'altre del mateix eix per motius de seguretat, essent el total 
reclamat de 149,36 €. 

Mitjançant provisió de l'alcaldia de 12 de juny de 2015 es va admetre a tràmit la 
reclamació i es nomenaren instructor i secretari, càrrecs que foren acceptats 
per les persones designades de forma tàcita en data 16 de juny. 

Mitjançant provisió de l'instructor de data 16 de juny de 2015 es va sol·licitar 
informe de l'enginyer de l'ajuntament al respecte, el qual fou evacuat en data 
17 del mateix i amb el contingut literal següent: 

"Antecedents 

Escrit de Na Carmen Quílez Garcia de 9/6/15 reg d'entrada 1735 en el qual 
indica que degut a l'estat de la via pública ha tingut desperfectes en el seu 
vehicle particular. 

L 'escrit indica que mentre circulava el seu vehicle per l'avinguda 4 de la 
urbanització 5 estrelles i degut a un registre del clavegueram un dels 
pneumàtics va rebentar-se. 
Posteriorment va anar al taller i va canviar el pneumàtic afectat i a més el de 
l'altre costat per seguretat. 

Acompanya a l'escrit la valoració de la reposició dels dos pneumàtics. 

A l'entrada de la urbanització hi ha un cartell en el qual conté, entre d'altres, un 
senyal de prohibició de velocitat a més de 30 Km/h. 

El carrer on es van produir els fets és de doble sentit de circulació i amb 
possibilitats de poder aparcar en ambdós costats. 

La tapa del registre està pràcticament en el centre del carrer, per tant és poc 
previsible que en circulació descendent la roda dreta passi pel damunt del 
registre. Des del límit del registre fins a la vorera hi ha tres metres. 
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Per tant, un vehicle circulant en sentit descendent i en cas que n'hi hagi un 
aparcat, la roda de la dreta té espai suficient (un metre) per passar sense 
trepitjar la tapa del registre. 

La part aixecada de la tapa del registre està al costat dret en sentit descendent, 
tal com es pot veure en la fotografia que s'adjunta. El registre en sentit 
descendent te un petit pendent que ajuda a salvar-lo (tal com indica la fletxa). 

Conclusions 

Amb les descripcions fetes a l'apartat anterior cal tenir en compte: 

Tal com indica el punt 2 dels fets el vehicle podia haver passat sense trepitjar 
la tapa del registre per haver-hi espai suficient. 

Tal com s'ha indicat a la urbanització hi ha un límit de velocitat a 30 Km/h, 
respectant aquest límit de velocitat i en cas de trepitjar la tapa, l'afectació al 
pneumàtic no hagués estat la descrita per la demandant. 

L 'estat actual de la tapa del registre i tal com es veu en la foto que s'acompanya, 
al haver-hi un pendent suau en el sentit de circulació del vehicle en cas de 
trepitjar-la no podia haver afectat un pneumàtic que estès en condicions, tal 
com ha descrit la demandant. 

Per tant i d'acord amb els punts descrits anteriorment s'informa desfavorable 
a la reclamació feta per la reposició de pneumàtic.". 

Mitjançant provisió de l'instructor de data 20 de novembre de 2015 es dóna per 
finalitzada la instrucció de l'expedient i es proposa desestimar la petició de 
responsabilitat patrimonial atès el caràcter concloent de l'informe de l'enginyer 
emès a l'efecte. 

El sistema objectiu de la responsabilitat patrimonial de les administracions 
públiques no significa que l'obligació d'indemnitzar neixi sempre que els 
particulars pateixen algun mal com a conseqüència del funcionament de 
l'Administració, perquè pugui deduir-se la Responsabilitat Patrimonial de 
l'Administració han de concórrer els requisits exigits per l'art. 139 de la LRJPAC, 
que segons doctrina i repetida jurisprudència del Tribunal Suprem, poden 
concretar-se en els següents: a) l'existència d'un mal reial i efectiu, avaluable 
econòmicament i individualitzat, respecte a una persona o grup; b) que el mal 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
i nfo@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

8 



sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
amb una relació directa, immediata i exclusiva de causa i efecte, sense la 
intervenció d'elements externs que puguin incidir al nexe causal, alterant-lo; c) 
que no s'hagi produït per força major. 

Com ha assenyalat reiteradament el Tribunal Suprem, no tot el mal resultant 
que es produeixi en l'àmbit d'un servei públic genera immediatament 
responsabilitat de l'Administració, ni que la responsabilitat patrimonial de 
l'Administració sigui una responsabilitat objectiva, això no la converteix en una 
assegurança universal front a tot resultat lesiu que es produeixi en l'esmentat 
àmbit; es necessari que entre el resultat lesiu i el funcionament del servei 
existeixi una relació de causalitat i que aquesta no existeix quant es trenca com 
a conseqüència de l'actuar de l'administrat o el resultat sigui completament aliè 
al funcionament de l'Administració. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. Es proposa desestimar, d'acord amb els fonaments exposats, la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en data 11 de 
juny de 2015 (registre d'entrada 1.715) per la Sra. Carmen Quílez 
Garcia contra l'ajuntament pels danys soferts al seu vehicle el dia 9 
de juny de 2015 al circular sobre una tapa de clavegueram situada a 
la 4a Avinguda de la urbanització Residencial Mas de Pallarès, 
consistents en la punxada d'un pneumàtic i substitució de l'altre del 
mateix eix per motius de seguretat, essent el total reclamat de 149,36 
€. 

Segon. Notificar aquest proposta de resolució a la interessada en legal forma, 
concedint-li audiència en l'expedient per un termini de 1 O dies hàbils 
perquè pugui efectuar les al·legacions que estimi convenients en 
defensa dels seus drets i interessos. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
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Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

6. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les divuit hores i quaranta minuts, 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE 
DESEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila de~ Catllar, essent les disset hores del dia disset de 
desembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i 
López, 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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI ACCTAL: 
Jordi Cabré i Martorell 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PRO POST A D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE 
DESEMBRE DE 2015. 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de desembre de 2015, la qual 
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta 
sessió. 

Acte seguit es sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES 
QUANTITATS A QUE ES REFEREIX L'ART. 1 DEL REIAL DECRET 
LLEI 10/2051, 0'11 DE SETEMBRE DE 2015, EN CONCEPTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 
DESEMBRE DE 2012 QUE CORRESPON AL PERSONAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT QUE PRESTAVA SERVEIS DEL DIA 1 DE JULIOL AL 
31 DE DESEMBRE DE 2012 QUE NO ESTÀ ACTUALMENT EN 
SERVEI ACTIU l QUE HO HA SOL·LICITAT. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Mitjançant decret de l'alcaldia 2015/063, de data 5 de febrer de 2015, es va 
resoldre, d'acord amb la Disposició Addicional 12a.U (de caràcter bàsic) de la 
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
l'any 2015, accedir a la devolució al personal de l'ajuntament de l'equivalent a 
la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals 
del mes de desembre de 2012, suprimida arran del mandat contingut a l'article 
2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

Aquesta devolució fou concedida amb caràcter automàtic per al personal en 
actiu a l'ajuntament amb dret a l'abonament i se li atorgà caràcter pregat per al 
personal que no estava en situació de servei actiu i que tenia dret a la 
percepció 

Posteriorment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 
d'octubre de 2015 i en aplicació de les previsions de l'article 1 del Reial 
decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten 
altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia es va 
aprovar la devolució de l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012,també amb caracter 
automàtic er al personal en servei i amb caracter pregat per als qui no es 
trobaven en situació de servei actiu però tenien dret a la devolució. 
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Vist que els Srs. Catalina Eva Alemnay i Covas, secretaria interventora de 
l'ajuntament en aquell període, Josep M Gavaldà i Colamina, alcalde durant el 
2012, amb retribució del càrrec i Josep Zaragoza i Solé, personal laboral fix de 
l'ajuntament, actualment jubilat, han presentat sengles sol·licituds de 
devolució de les quantitats corresponents a la paga extraordinària, paga 
addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de 
desembre de 2012, no percebudes. 

Vist que les quantitats a percebre per cadascun dels sol·licitants es resumeix a 
la taula següent: 

Treballador/a no en actiu i LLEI 36/2014 RDL 10/2015 Total 
amb dret a percepció 

Catalina Eva Alemany i Covas 647,74 € 706,63 € 1.354,37 € 
Josep Zaragoza i Solé 432,99 € 472,35 € 905,34 € 
Josep M Gavaldà i Colamina 576,97 € 629,42 € 1.206,39 € 

TOTALS 1.657,70 € 1.808,40 € 3.466,10 € 

Cal dir que la Sra. Catalina Eva Alemany ja havia percebut, prèvia sol·licitud i 
resolució favorable emesa a l'efecte, la quantia corresponent a la primera de les 
devolucions esmentades. 

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 2015/349, de 27 de juliol. 

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

Primer. 

Segon. 
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Reconèixer a la Sra. Catalina Eva Alemany i Covas, secretària 
interventora de l'ajuntament l'any 2012, actualment en situació de 
servei actiu en un altre municipi el dret a la percepció de la part 
proporcional de la paga extraordinària sol·licitada, en els termes 
legalment establerts pel RDL 10/2015, quantificada en 706,63 €. 

Reconèixer al Sr. Josep Zaragoza i Solé, paleta de l'ajuntament 
l'any 2012, actualment jubilat, el dret a la percepció de les parts 
proporcionals de la paga extraordinària sol·licitada, en els termes 
legalment establerts per la Llei 36/2014 i pel RDL 10/2015, 
quantificades en 432,99 € i 472,35 € respectivament, essent el total 
a percebre de 905,34 €. 
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Tercer. Reconèixer al Sr. Josep M Gavaldà i Colamina, alcalde de 
l'ajuntament l'any 2012 i actualment jubilat, el dret a la percepció de 
les parts proporcionals de la paga extraordinària sol·licitada, en els 
termes legalment establerts per la Llei 36/2014 i pel RDL 10/2015, 
quantificades en 576,97 € i 629,42 € respectivament, essent el total 
a percebre de 1.206,39 €. 

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i 
traslladar-la als representants sindicals. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ATORGAMENT D'UN AJUT AL SRS. ALEJANDRO l 
JAVIER CABELLO ORTIZ, PER A LA PRÀCTICA DE JUDO, EN EL 
MARC DE LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, 
INSTITUCIONS l ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A 
L'EXERCICI l PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

En data 1 O de desembre de 2015 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la 
urbanització Esplai Tarragoní, va sol·licitar una subvenció per a l'exercici i 
promoció d'activitats esportives per a la pràctica de judo que exerceixen els 
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz, de 22 anys i categoría de menys de 
66 kilograms, el primer i de 17 anys i categoria de menys de 66 kilograms el 
segon, segons les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 
22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny). 
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Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en 
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 
despeses de la temporada que importa la quantitat de 3.925 €, dels quals 
1.245 € corresponen a les despeses de n' Alejandro Cabello Ortiz i els altres 
2.680 € corresponen a les despeses d'en Javier. 

Atès que per al pagament de l'import que s'atorgui serà necessari presentar la 
documentació que determina la base desena. 

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

Primer. Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del 
seus fills, Alejandro i Javier Cabello Ortíz una subvenció per import 
de 392,50 € (tres-cents noranta-dos euros amb cinquanta cèntims) 
en virtut de l'establert a la base cinquena de les bases reguladores 
dels ajuts, per a la pràctica del judo, temporada 2014/2015 i de la 
dotació pressupostària de l'ajuntament respecte als ajuts. 

Segon. L'acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà 
aparellada autorització a favor de l'ajuntament per a l'ús i difusió de 
les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva 
objecte de subvenció. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carles Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT PER COBRIR LA 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR 1/0 
JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 1.2.2.2 2015 .020(571) 



1 ft 
l J. l. l 

~ Ajuntament del Catllar 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Mitjançant resolució de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 1 de desembre de 2015 es requereix a l'ajuntament a 
endegar el procediment per a la proposta de nomenament per proveir les 
places de Jutge de Pau titular i substitut atès que està a punt d'exhaurir-se el 
termini de quatre anys pel qual foren nomenats els nomenaments vigents. 
Acord que fou comunicat a aquest ajuntament en data 1 O de desembre de 
2015 mitjançant ofici de la Secretaria de Govern del TSJ de Catalunya. 

Atès que, d'acord amb l'article 99 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del 
Poder Judicial, en cada municipi on no existeixi Jutjat de 1a Instància i 
Instrucció i, amb jurisdicció en el terme municipal corresponent, hi haurà un 
Jutjat de Pau. 

Vist que els tràmits escaients estan regulats als articles 4 següents del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau 

Vist l'informe del secretari interventor que consta a l'expedient i es dóna per 
reproduït en quant al procediment a seguir. 

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

Primer. Iniciar el procediment de nomenament de Jutge de Pau titular i de 
Jutge de Pau substitut del municipi. 

Segon. Aprovar la convocatòria per a la designació del càrrec de Jutge de 
Pau titular i de Jutge de Pau substitut. 

Tercer. Fixar com a termini de presentació de les sol·licituds 20 dies hàbils 
des de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província, i 
establir que a aquella caldrà acompanyar un sobre tancat que haurà 
de contenir un currículum vitae i la declaració jurada de compliment 
dels requisits previstos al Reglament de Jutges de Pau i a la Llei 
Orgànica del Poder Judicial per a exercir el càrrec. 

Quart. Publicar el corresponent anunci de convocatòria al BOP i al tauler 
d'anuncis de l'ajuntament, i en el del Jutjat de 1a Instància i 
Instrucció, així com en el Jutjat de Pau. 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

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. 

l, essent les disset hores i cinquanta minuts, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acetal., estenc 
la present acta. 

L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
DESEMBRE DE 2015 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les nou hores del dia vint-i-quatre de 
desembre de dos mil quinze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 
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: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carles Àlvarez Molina 

HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA: 
Eva Zafra Agea 

SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar el punt de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOU HORARI DEL COS DE 
VIGILANTS MUNICIPALS PER AL 2016. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Fruit de les reunions entre el Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en nom i 
representació del col·lectiu de vigilants municipals, l'alcalde de l'ajuntament i la 
regidora de personal s'ha preparat una proposta d'horaris de la jornada laboral 
adaptada a les necessitats del servei i adequada a les recents reformes 
legislatives, que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

El vigent horari laboral dels vigilants municipals diferencia els períodes hivernal 
i estival tal i com es resumeix en el quadre següent: 
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Matí Tarda 
Hivern 08.00 a 16.30 h 16.30 a 01.00 
Estiu 09.00 a 17.30 h 17.30 a 02.00 

La proposta sorgida de la negociació esmentada manté la dualitat horària entre 
hivern i estiu però de forma amortida, doncs es manté tot l'any l'horari de matí i el 
de tarda acaba una mica mes tard a l'estiu, tal i com es pot veure tot seguit: 

Matí Tarda 
Hivern 

07.00 a 15.30 h 
15.30 a 24.00 

Estiu 15.30 a 00.30 

A banda de l'horari, el quadrant inclou i absorbeix, com l'anterior, totes les 
festivitats, dies de vacances i assumptes propis de cadascun dels vigilants de 
forma individualitzada, tenint en compte els darrers beneficis que en matèria de 
personal ha aprovat aquesta mateixa Junta. 

Alhora es redueix la prestació en horari nocturn pel fet d'haver de patrullar sols, 
d'uniforme i amb vehicle oficial amb equips de prioritat. 

També s'inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen 
durant l'any 2016, com ara la festa major, diferents proves esportives o la revetlla 
de Sant Joan. 

Aplicant aquest reguitzell de condicionants més l'estricte compliment de la 
legalitat laboral del personal funcionari, resulta que l'ajuntament encara disposarà 
d'un romanent de 36 hores i mitja al seu favor, respecte de tres dels quatre 
vigilants, per poder atendre necessitats concretes i puntuals de servei. 

Vist l'informe favorable del secretari interventor de l'ajuntament que consta a 
l'expedient i és dona per reproduït en quant a la legalitat de la proposta analitzada, 
i en que es constata que el nombre d'hores efectives a fer pels vigilants durant 
l'any 2016 és de 1.642 hores i trenta minuts, d'acord amb el següent detall: 

Vacances an 
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-105,00 h 
-45,00 h 

1.642,50 h 

Per tot això, es considera escaient aprovar la modificació de l'horari de treball per 
quant garanteix una atenció al públic que conjuga i equilibra les necessitats reals 
dels veïns i l'autoorganització municipal. 

Vist el que estableix l'article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
bàsic de l'empleat públic i la Resolució de la Secretaria d'Estat 
d'Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la 
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i 
horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i 
els seus organismes públics. 

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 decret de 
l'alcaldia 2014/393, de 27 d'agost. 

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

Primer. Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels 
vigilants municipals per a l'any 2016, d'acord amb la descripció que 
consta a la part expositiva d'aquesta resolució i amb el quadrant que 
consta a l'expedient i és dóna per reproduït. 

Segon. Advertir als interessats que: 

- El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15 
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia 
a exercitar les accions legals previstes per a la seva impugnació. 

- Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei, 
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori 
incoat a l'efecte. 

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i traslladar
la als representants sindicals. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell i Carlos Àlvarez Molina. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L'ACCEPTACIÓ TÀCIT A DE 
LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA FASE "O" DE LA 
URBANITZACIÓ MAS DE PALLARÈS O RESIDENCIAL CINC 
ESTRELLES, D'ACORD AMB LA PETICIÓ FORMULADA PER LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS. 

Es dona compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Mitjançant escrit signat per la Sra. Isabel Grau Hernandez, actuant en la seva condició 
de Presidenta de la comunitat de propietaris de la Urbanització Residencial Cinc 
Estrelles (Mas de Pallarès), en nom d'aquesta entitat, manifesta la seva voluntat de 
cedir a l'Ajuntament del Catllar, la concessió, servei i instal·lacions d'abastament 
d'aigua potable, de l'esmentada urbanització, sempre i quant, per part de l'ajuntament, 
hi hagi un reconeixement explícit d'haver-se produït la recepció tàcita de la totalitat 
dels serveis urbanístics pel fet de haver-ne assumit el manteniment per un període 
superior als cinc anys. 

Es d'interès de l'ajuntament el fet de anar unificant la prestació del servei de 
subministrament d'aigua potable sota la figura d'un servei municipal que acabi 
integrant la totalitat dels sectors de sòl urbà d'aquest municipi. 

Es per això i en ares a poder formalitzar la cessió proposada per la comunitat de 
propietaris de la Urbanització Residencial Cinc Estrelles (Mas de Pallarès), que 
proposo que al Junta de Govern Local, adopti el següent acord: 

Primer.- Reconèixer la recepció de la totalitat de les obres serveis i instal·lacions de la 
Urbanització Residencial Cinc Estrelles (Mas de Pallarès). 

Segon.- Acceptar la cessió de la concessió de l'aprofitament d'aigua del pou, existent 
a la Urbanització Residencial Cinc Estrelles (Mas de Pallarès), de la que n'és titular la 
comunitat de propietaris. 
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Tercer.-Assumir la gestió del servei d'abastament d'aigua potable en el benetes que 
la tarifa a aplicar serà la resultant de l'adequació de tarifes prevista en el document 
d'adhesió de l'ajuntament a la Comunitat de Servei d'Aigua Potable del Tarragonès, 
amb l'horitzó d'equiparació del 2022. 

Quart.- Facultar, al Sr. Alcalde o regidor en que delegui, tant àmpliament com en dret 
sigui necessari, per la subscripció de quants documents siguin necessaris per la 
formalització d'aquest acord. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat lnglés 
Novell i Carlos Àlvarez Molina. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. Torn obert de paraules 

No n'hi ha. 

l, essent les nou hores i cinquanta cinc minuts, 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 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

El secretari 
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