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r/J" Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE 
GENER DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les catorze hores del dia catorze de 
gener de dos mil setze, 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 17 DE 
DESEMBRE DE 2015 l A L'EXTRAORDINÀRIA DE 24 DE DESEMBRE 
DE 2015. 

Es dóna compte dels esborranys de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a les sessions ordinàries de data 17 i 24 de desembre de 2015, 
les quals havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia 
d'aquesta sessió. 

Acte seguit es sotmeten 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 DEL NOM DE LA NOVA ILLA DE NÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL l NUMERACIÓ DE CADASCUN DELS 
RECEPT AC LES. 

Es dóna compte de 1a següent proposta de l'alcaldia: 

"Havent finalitzat la construcció d'una nova illa de nínxols al cementiri municipal 
l per tal de donar-la d'alta en el llibre registre de nínxols, cal procedir a la seva 
denominació i numeració. 

Respecte del nom és tradició assignar-li el nom d'algun sant o santa vinculats 
amb el municipi. 

Actualment les illes de nínxols existents tenen nom de sant, per la qual cosa es 
creu convenient assignar a la nova illa el nom d'una santa i havent consultat el 
rector del poble, aquest ha proposat el de Santa Maria Magdalena. 

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer.- Assignar a l'illa de nínxols recentment construïda el nom de Santa 
Maria Magdalena. 

Segon.- Procedir a la numeració de la mateixa d'acord amb el criteri seguit en 
la illa d'idèntiques característiques." 

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DE 
TRIBUTS l DE LA RESTA D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A 
L'EXERCICI 2016 DELS QUE TENIM DELEGATS A LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA LA GESTIÓ DEL COBRAMENT DINTRE DEL TERMINI 
DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Per tal que els contribuents d'aquest municipi puguin fer efectives les seves 
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponent a l'exercici 2016 
cal procedir a determinar els diversos períodes de pagament de cadascun dels 
tributs, mitjançant l'aprovació del corresponent calendari fiscal. 

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar el calendari fiscal per l'exercici 2016 següent: 

CONCEPTE 

600- IMP.VEHICLES TRAC.MEC 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
500 - 181 URBANA 
550 - TAXA CLAVEGUERAM 
560 - TAXA ESCOMBRARIES 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
501 - IBI RUSTICA 
503 - 181 CARACT ESPECIALS 
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL 
840 - CONSERV. CEMENTIRI 
010 - IAE 
560 - TAXA ESCOMBRARIES 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
500 - IBI URBANA 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
550-TAXA CLAVEGUERAM 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
550 - TAXA CLAVEGUERAM 
800 - SUBMINIST. D'AIGUA 
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PERIODE PERIODE 
COBRAMENT 

1 31/03/2016-31/05/2016 
1 31/03/2016-31/05/2016 
1 29/04/2016-30/06/2016 
1 27/05/2016-29/07 /2016 
1 27/05/2016-29/07 /2016 
2 27/05/2016-29/07/2016 
1 30/06/201 6-31/08/2016 
1 30/06/2016-31/08/2016 
1 30/06/2016-31/08/2016 
1 30/06/2016-31/08/2016 
1 29/07/2016-30/09/2016 
2 29/07 /2016-30/09/2016 
3 29/07/2016-30/09/2016 
2 31 /08/2016-31/10/2016 
4 30/09/2016-30/11 /2016 
2 28/ 1 0/2016-30/ 12/2016 
5 27/11 /2016-29/01/2017 
3 31 /01/2017-31/03/2017 
6 31 /01/2017-31/03/2017 
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Segon. Notificar aquest acord i el calendari aprovat al servei de recaptació 
BASE gestió d'ingressos locals" 

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BÈSTIA 
DE FOC. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"L'ajuntament considera necessari procedir a la contractació de la construcció 
d'una bèstia de foc que representi a la nostra Vila i que pugui acompanyar la 
Colla Gegantera i la Colla de Diables en les seves actuacions tant dins com fora 
del municipi. 

Amb aquesta finalitat s'ha sol·licitat oferta econòmica a l'escultora Àngels 
Cantos que compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre la 
tasca. 

Vist que, mitjançant l'expedició d'un document AD, s'acredita l'existència de 
crèdit suficient i adequat a la partida 338/62303 per a finançar la despesa que 
comporta aquesta contractació. 

Vist que 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 138.3, la tramitació de 
l'expedient únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
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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. 

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

Primer. Adjudicar directament la construcció d'una bèstia de foc, a l'escultora 
Àngels Cantos per la quantitat de 10.914,20 euros (equivalents a 
9.020,00 euros més 1.894,20 euros corresponents al 21 % d'IVA), 
d'acord amb el pressupost presentat. 

Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 338-62303 del vigent 
pressupost municipal. 

Tercer. Notificar aquesta resolució a l'interessat als efectes escaients." 

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'ADHESIÓ AL PROCÉS DE COMPRA AGREGADA DELS 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER A AJUNTAMENTS l 
CONSELLS COMARCALS DE LES COMARQUES TARRAGONINES 
QUE PROMOU EL CONSORCI LOCALRET . 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

11Per part del Consorci LOCALRET s'ha posat en coneixement d'aquest 
ajuntament que s'està impulsant una nova contractació agregada dels "Serveis 
de Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals 
adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines" 
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Aquest sistema de contractació agregada dels serveis de telecomunicacions ha 
de permetre obtenir uns millors preus que fent la contractació de cadascun dels 
ajuntament de forma individualitzada, per la qual cosa i en pro de millorar la 
gestió econòmica de l'ajuntament i obtenir una reducció en els costos de 
telecomunicacions, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següents 
acords: 

Primer.- Adherir-nos a la contractació agregada dels "Serveis de 
Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals 
adherits al procés de compra agregada de les comarques 
tarragonines", que impulsa LOCALRET. 

Segon.- Trametre a LOCALRET la documentació requerida per a la 
formalització d'aquest acord. 

Tercer.- Facultar al senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari 
per la signatura de quants document siguin necessaris per a 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, Carlos Àlvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

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 quinze 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 21 DE 
GENER DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia vint-i-ú de gener 
de dos mil setze, 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 Alvarez 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 
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE GENER 
DE 2015. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de gener 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, Carles 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 D'APROVACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL EN L'ÀMBIT TURÍSTIC PEL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BAIX GAIÀ. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Aquest ajuntament té subscrit, amb el Consell Comarcal, un conveni adreçat a 
l'execució d'actuacions de desenvolupament local en l'àmbit turístic pel 
desenvolupament econòmic del Baix Gaià, que fou aprovat per acord d'aquest 
ajuntament de data 17 de desembre de 2013. 

En l'esmentat conveni s'estableix la quantia i periodicitat de les aportacions 
d'aquest ajuntament pel finançament dels objectius proposats. 

Per part del Consell Comarcal s'ha procedit a liquidar i reclamar el pagament 
de 2.061,00 euros corresponents a l'exercici 2015. 

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar la despesa per import de 2.061,00 euros corresponent a 
l'aportació d'aquest ajuntament per a l'execució d'actuacions de 
desenvolupament local en l'àmbit turístic pel desenvolupament 
econòmic del Baix Gaià. 

Segon. Fer efectiu l'import aprovat al Consell Comarcal del Tarragonès." 

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. 
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3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT AL 
SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL EN L'ÀMBIT DEL PATRIMONI 
DOCUMENTAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Aquest ajuntament té subscrit, amb el Consell Comarcal, un conveni pel servei 
d'assistència municipal en l'àmbit del patrimoni documental, que fou signat per 
aquest ajuntament de data 15 de desembre de 2009. 

En el punt 5 de l'esmentat conveni s'estableix la quantia i periodicitat de les 
aportacions d'aquest ajuntament pel finançament dels objectius proposats. 

Per part del Consell Comarcal s'ha procedit a liquidar i reclamar el pagament 
de 2.500,00 euros corresponents a l'exercici 2015. 

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar la despesa per import de 2.500,00 euros corresponent a 
l'aportació d'aquest ajuntament per al servei d'assistència municipal 
en l'àmbit del patrimoni documental. 

Segon. Fer efectiu l'import aprovat al Consell Comarcal del Tarragonès." 

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PRO POST A D'ADHESIÓ AL 
CENTRALITZADA DE L' ACM. 

SISTEMA 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 
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"ANTECEDENTS 

Més de set anys enrere, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l'embrió d'una central de compres, i aprofundir en 
les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens 
locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de 
preu, aconseguint per volum agregat economies d'escala; i d'estalvi de 
procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb 
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu. 

Fou amb aquests antecedents, pels quals l'ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en 
el registre d'ens locals del Departament de Governació i Relacions 
institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de 
l'Estany, l'Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i !'Anoia, les Diputacions de 
Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el 
domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general 
de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts 
per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un 
servei especialitzat de contractació, per al de donar servei als ens locals de 
Catalunya, Aquest sistema es basa en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP), on regula l'adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d'entitats locals per part 
d'altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l'ACM, 
acordà constituir una central de contractació d'acord amb previsió legal de la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local {LRBRL}, en els termes introduïts 
en l'apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de 
l'ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè 
Executiu de l'ACM de data 14 de desembre de 2014. 

L'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada del CCDL no suposa l'obligació 
d'efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la 
Central de Compres del CCDL, podent optar l'entitat destinatària per utilitzar 
aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació 
pública. 
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FONAMENTS DE DRET 

1. Article 205 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula 
l'adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d'entitats locals per part d'altres entitats locals mitjançant els 
corresponents acords. 

2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 

3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). 

4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l'ACM de data 
14 de desembre de 2014 

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

Primer. Acordar l'adhesió d'aquest Ajuntament al sistema d'adquisició 
centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per 
tal de poder efectuar l'adquisició de béns, subministraments i 
contractació de serveis a través de la Central de Compres de l'ACM
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

Segon. Facultar a l'alcalde de l'ajuntament perquè en nom i representació 
d'aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que 
siguin necessaris per l'efectivitat del present acord, permetent 
l'adhesió als diferents Acords marc que siguin d'interès i que la 
Central de contractació formalitzi. 

Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local." 

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. 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Antecedents 

1. El Consell Comarcal del Tarragonès signà en data 25 de maig de 2012 el 
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el mateix Consell, en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social í polítiques 
d'igualtat. 

2. El manteniment i pròrroga de la coordinació, cooperació i col·laboració abans 
esmentada ha fet que amb caràcter urgent, el Consell Comarcal del Tarragonès 
prorrogui els convenis que el relacionen amb tots els ajuntaments de la comarca 
excepte Tarragona i Salou sobre el finançament ï la gestió dels Serveis bàsics 
d'atenció social primària. 

3. L'acord de pròrroga esmentat en el punt anterior per part del Consell 
Comarcal del Tarragonès fa necessària la seva ratificació per part d'aquest 
ajuntament. 

Fonaments de dret 

1. La Llei 12/2007, d'1 d'octubre, de serveis socials. 

2. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació dels sistema català de 
serveis socials que disposa la priorització de la cooperació interadministrativa i 
preveu els convenis de col·laboració. 
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3. Decret 27/2003 de 21 de gener, d'atenció Social primària. 

4. L'article 25 i 26 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, que aprova 
el text refós de l'organització comarcal de Catalunya. 

5. El Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperac10 1 
col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Consell 
Comarcal del Tarragonès, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració establert amb el 
Consell Comarcal del Tarragonès, sobre el finançament i la gestió 
dels serveis bàsics d'atenció social primària, a partir de 1'1 de gener 
del 2016 i fins a l'aprovació dels nous convenis amb les directius del 
nou Contracte Programa en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i altres polítiques d'igualtat, que 
esdevé de la nova Llei de Serveis Socials, Llei 12/2007, de 11 
d'octubre. 

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès." 

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. 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA 
AMB LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT 
ROC PEL FINANÇAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 
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"Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la 
urbanització Sant Roc que se'ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin 
en matèria d'enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta 
d'urbanitzacions que el seu àmbit està situat totalment dins del terme del Catllar, 
la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita i el 
comptador de l'enllumenat públic és únic. 

La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l'abonament 
del cinquanta per cent de dues factures d'enllumenat públic corresponent als 
períodes 17 de juny al 18 d1agost i del 19 d'agost al 30 de novembre del 2015 i 
per un import de 1.186,24 i 1.849,88 euros. 

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

Primer. Aprovar la despesa de 1.518,06 euros corresponent el cinquanta per 
cent de les factures d'enllumenat públic corresponent als períodes 17 
de juny al 18 d'agost i del 19 d'agost al 30 de novembre del 2015, 
presentades per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant 
Roc. 

Segon. Abonar l'import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris 
de la Urbanització Sant Roc. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la 
Urbanització Sant Roc." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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. TORN OBERT DE PARAULES 
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No n'hi ha. 

l, essent les disset 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 JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE 
FEBRER DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia quatre de febrer 
de dos mil setze, 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. 

Hl assisteixen: 

ALCALDE-PRES! DENT: 
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 21 DE GENER 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de gener de 2016, 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 

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 



r ~ ··~/ Ajuntament del Catllar 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PRO POST A DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSAT PER LA SRA. M 
DEL CARMEN QUÍLEZ GARCIA CONTRA L'AJUNTAMENT, UNA 
VEGADA SUBSTANCIATS TOTS ELS TRÀMITS. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"La Junta de Govern del passat 3 de desembre de 2015 en relació a la 
reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada per la Sra. Carmen Quílez 
Garcia va adoptar el següent acord: 

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSAT PER LA SRA. M DEL 
CARMEN QUÍLEZ GARCIA CONTRA L'AJUNT AMENT PER DANYS 
OCASIONATS AL SEU VEHICLE. 

Es dóna 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 patrímonial 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 €. 

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 916/15 reg d'entrada 1735 en el qual 
indica que degut a l'estat de la via pública ha tingut desperfectes en el seu 
vehicle particularr 
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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 Ja vorera hi ha tres metres. 
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 

PI d l 
com

1
ha descrit la demandant. 
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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 
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; e) 
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. 
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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 10 dies hàbils 
perquè pugui efectuar les al·legacions que estimi convenients en 
defensa dels seus drets i interessos." 

Posteriorment, mitjançant notificació recepcionada per la interessa en data 30 
de desembre de 2015, li va ser comunicada l'anterior proposta de resolució. 

En data 23 de gener de 2016 la Sra. Quílez va presentar amb registre d'entrada 
núm. 146 un escrit en el que va formular les al·legacions que ha tingut per 
convenients respecte de la proposta de resolució notificada. 

Les al·legacions formulades no desvirtuen cap de les afirmacions contingudes 
en l'informe del tècnic municipal, ni aporten cap prova que contradigui les 
mateixes, per això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent 
acord: 

Primer.- Ratificar la proposta d'acord aprovada per la Junta de Govern Local 
en data 3 de desembre de 2015 i en conseqüència, 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 aquesta resolució a la Sra. Carmen Quílez Garcia, amb 
indicació dels recursos que contra la mateix es puguin interposar 
d'acord amb la normativa vigent." 

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, 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 DE L'ACTA DE PREUS 
CONTRADICTORIS DE L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UN PAS COBERT 
A L'EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES" QUE PRESENTA 
L'ADJUDICATÀRIA GESTION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA 
COST A DORADA S.A. (GICSA). 

Es dóna 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 i 
l'empresa adjudicatària s'ha procedit a la subscripció d'una acta de preus 
contradictoris per tal de valorar les unitats d'obra que ha estat necessari executar 
per la bona finalització de la mateixa i que no figuraven en el pressupost 
inicialment adjudicat. 

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 l'acta de preus contradictoris núm. 1 i única de l'obra de 
construcció d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", subscrita 
entre la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària de la mateixa. 
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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 Alvarez 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 DE LA DARRERA CERTIFICACIÓ, LA 
NÚM. 4, DE L,OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UN PAS COBERT A L'EDIFICI 
DE LES ESCOLES VELLES,' QUE PRESENTA L'ADJUDICATÀRIA 
GESTION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA 
S.A. (GICSA). 

Es dóna 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. 4 i última per un import de vuit mil set-cents tres euros 
amb cinquanta-nou cèntims (8. 703,59 €). 

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 miljançant 
decret 2015/349, de 27 de juliol. 
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 

Primer. Aprovar la certificació núm. 4 corresponent a l'obra de construcció 
d'un "Pas cobert a l'edifici de les escoles velles", per un import total 
de vuit mil set-cents tres euros amb cinquanta-nou cèntims (8.703,59 
€), 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 Alvarez 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 INICIAL DELS ESTATUTS l BASES 
D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 20 DEL 
PLA D'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL, MAS DEL POU. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"El Sr. Lluís Estrada Garcia, actuant com a President de la Junta de 
Compensació, en constitució, del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20, Mas del 
Pou, ha presentat a tràmit el projecte d'Estatuts i Bases d'Actuació de 
l'esmentada Junta de Compensació. 

Els articles 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme i l'article 171 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, determinen el procediment 
a seguir per la seva aprovació. 

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

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'Estatuts i Bases d'actuació de la 
Junta de Compensació del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20, Mas 
del Pou. 

Segon.- Sotmetre a informació pública els referits Estatuts i Bases d'Actuació 
pel termini d'un mes mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari, al tauler d'edictes i a la web de 
l'ajuntament. 

Tercer.- Procedir a la notificació individual d'aquest tràmit d'informació pública 
a les persones interessades." 

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. 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

No n'hi ha. 

l, essent les setze 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 El secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE 
FEBRER DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
divuit de febrer de dos mil setze, 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 ACCTAL: 
Jordi Cabré i Martorell 

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 4 DE FEBRER 
DE GENER DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de febrer de 2016, 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 lhglés 
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 D'APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT PER 
L'ATERMENAMENT l FITACIÓ DE LA FINCA DE PROPIETAT 
MUNICIPAL SITUADA AL POLÍGON 26 PARCEL·LA 12 DEL 
CADASTRE. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

L'ajuntament és propietari de la finca amb referència cadastral 
43044A026000120000SD situada al polígon 26 parcel·la 12 adquirida a títol 
de segregació i expropiació i inscrita al registre de la propietat de Tarragona 
número 3, al tom 1983, llibre 85, foli 47, finca núm. 6995, inscripció 1, i que es 
descriu de la forma següent: 

"Peça de terreny que se segrega de la finca matriu registral 1118, de forma 
quasi rectangular de superfície dos mil tres-cents quaranta-nou metres 
setanta-dos decímetres quadrats i que correspon a la parcel·la del referit 
polígon 26. Llinda al nord amb finca matriu que se segrega mitjançant la 
carretera del Catllar a Tarragona (TP-2039); al sud i a l'oest amb la finca 
cadastral número 14, propietat de Ja Sra. Rosa Bové Montserrat i a l'est amb 
finca propietat del Sr. Francesc Caceres Montserrat." 

S'han plantejat dubtes sobre els termes de l'esmentada finca, que no està 
fitada, estimant-se convenient procedir a l'atermenament i fitació de la finca 
descrita i, per extensió, de les adjacents. 

La competència per aprovar l'atermenament rau en el Ple de l'ajuntament, 
prèvia la tramitació d'expedient contradictori establert pels articles 136 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals i 226 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'expedient esmentat ha de contenir, necessàriament, una memòria redactada 
pel secretari de l'ajuntament, amb el contingut mínim següent: 

a) Justificació de l'atermenament que es proposa. 
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b) Descripció de la finca o finques, amb expressió dels seus termes generals, 
enclaus, confrontants i extensió perimetral i superficial. 
c) Títol de propietat i, si s'escau, certificat d'inscripció en el Registre de la 
Propietat, i informació de tots els incidents haguts pel que fa a propietat, 
possessió i gaudi. 

Alhora des de la intervenció municipal i en base a la memòria referida, s'ha 
d'elaborar un pressupost de despeses d'atermenament. 

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

Primer, Incoar expedient d'atermenament i fitació de la finca descrita a la 
part expositiva del present acord. 

Segon. Disposar que per part del Secretari interventor de l'ajuntament es 
redactin tant la memòria com el pressupost de despeses 
d'atermenament. 

Tercer Sotmetre a la consideració del Ple de l'ajuntament els documents 
resultants per al tràmit de l'expedient, si escau. 

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 SR. DAVID MIRÓ 
MOYA, PER A LA PRÀCTICA DEL MOTOCRÒS l ENDURO DEL SEU 
FILL, 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. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

En data 15 de febrer de 2016 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 motocròs i enduro, categoria MX50 (50 ce) que 
exerceix el seu fill Bruna 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 11.840, 1 O€. 

Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la 
base desena de les reguladores dels ajuts. 

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

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 motocròs i enduro, 
llicència aleví, categoria MX50 (50 ce), temporada 2016 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 l'interessat 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 tnglés 
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'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
NETEJA DE LES ZONES VERDES l ENTORN DE LA URBANITZACIÓ 
PINALBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

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 435,60 
€. 

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 que al pressupost municipal per a l'exercici de 2015, automàticament 
prorrogat per al present exercici econòmic fins a l'entrada en vigor del nou 
pressupost municipal, de conformitat amb l'article 169.6 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, hi ha consignació suficient per atendre 
aquesta obligació. 

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 els següents 
acords: 

Primer. Atorgar un ajut per import de 435 € a l'entitat urbanística de 
conservació de Pinalbert per la neteja i manteniment de les zones 
enjardinades de la urbanització. 
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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: 

El beneficiari de la subvenció ha de presentar ta justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l'activitat objecte de subvenció i com a 
màxim fins el 31 de desembre de l'exercici en curs. 

No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l'art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
pel RD 887/2006. 

Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, 
sense justificació, se'l requerirà per tal que justifiqui la despesa 
(article 70.3 del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada 
finalitzat el termini establert en el requeriment sense justificació ni 
al·legacions, es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció." 

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
DE LA GENERALITAT PER A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL 
ESTABLE, PROGRAMA.CAT. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

Vista la Resolució CLT/309/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, de 3 de desembre de 2015, pel qual s'aproven les bases 
específiques que han de regir les subvencions en espècie per a la 
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles 
Programa.cat (DOGC número 7058, de 15 de febter de 2016). 

Vista la Resolució CL T/308/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural d'1 de febrer de 2016, pel qual s'aprova la convocatòria de concessió 
de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles 
Programa.cat per a l'any 2016 (DOGC número 7058, de 15 de febrer de 
2016). 

Vist que l'ajuntament està interessat en concórrer a l'esmentada convocatòria 
d'ajuts per quant part dels actes programats per aquest any 2016 estan 
inclosos dins el programa.cat i per tant, susceptibles de cofinançament. 

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. 

Segon. 

Tercer. 
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui 
necessàría a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

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. 

6. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hí ha. 

l, essent les disset 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 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE 
MARÇ DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia tres de març de 
dos mil setze, 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 DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE FEBRER 
DE GENER DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2016, 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 l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM 11 ÚNICA DE 
L'OBRA "SUBMINISTRAMENT l lNSTAL·LACIÓ DE LES DIFERENTS 
LLUMINÀRIES PER LA RAMPA D'ACCÉS l EL PASSADÍS EXTERIOR 
DE L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA" PRESENT ADA PER 
L'ADJUDICATÀRIA GESTION, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE 
LA COST A DORADA S.A. (GICSA). 

Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia: 

"Mitjançant Decret de l'alcaldia número 2016/018 de data 18 de gener de 2016 
es va aprovar l'execució de les obres "Subministrament i instal·lació de les 
diferents lluminàries per la rampa d'accés i el passadís exterior de l'institut 
escola l'agulla'', les quals es varen adjudicar a l'empresa GICSA, per import de 
20.475,04 euros (equivalents a 16.921,52 euros més 3.553,52 euros 
corresponents al 21% d'IVA). 

Per part de l'arquitecta M Betlem Solé i Figueras, tècnica directora de l'obra s'ha 
lliurat la certificació núm. 1 i única per un import de 20.475,04 euros. 

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. 1 i única, corresponent a l'obra 
"Subministrament i instal·lació de les diferents lluminàries per la 
rampa d'accés i el passadís exterior de l'institut escola l'agulla", per 
un import total de vint mil quatre-cents setanta-cinc euros amb quatre 
cèntims, i autoritzar-ne el seu pagament. 

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

3. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les setze 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 El secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE 
MARÇ DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les tretze hores del dia vint-i-tres de 
març de dos mil setze, 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 Cabré i Martorell 

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 3 DE MARÇ 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de març de 2016, 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, Carles Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN 
VOLUNTÀRIA NO LIQUIDABLE, LIQUIDABLE l EXECUTIVA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2015, QUE FORMULA 
L'ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE). 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de recaptació 
voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs d'aquest ajuntament 
que formula el Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona i que 
presenten els següents resultats: 

Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 11.12.2015 ): 
Total càrrec 2.072.011,77 € 
Baixes durant l'exercici 12.165,52€ 
Càrrec liquidat 2.059.846,25 € 
Ingressat ajuntament 1.680.188,18€ 
Recàrrec Provincial 1.664,58€ 
Pendents 291.219,32 € 
Pendents voluntària 86.774,17€ 
Pendent ajuntament 86.774,17 € 
Pendent any anterior 79.082,04€ 

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 11.12.2015): 
Total càrrec 136.259,76 € 
Baixes Exercici 6.970,17€ 
Càrrec líquid 129.289,59 € 
Ingressos Aiuntament 73.159,17 € 
Ingressos Recàrrec Provincial 602,03€ 
Relació deutors 27.058,82€ 
Pendent voluntària 28.469,57 € 
Pendent ajuntament 28.401,32€ 
Pendent Diputació 68,25€ 
Pendent any anterior 74.700,89€ 
Recàrrec provincial 602,03€ 
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Ingrés Ajuntament 73.159,17€ 
Premi BASE 2.560,59€ 
Transferència 70.598,58 € 

Compte de Recaptació Executiva (a 11.12.2015): 
Saldo 1.562.833,33 € 
Càrrecs exercici 319.697,42 € 
Total càrrec 1882.530,75 € 
Ingressos exercici 301.652,67 € 
Ingressos ajuntament 300.931,67 € 
Ingressos recàrrec provincial 721,00 € 
Baixes exercici 43.409,85€ 
Total dates 345.062,52 € 
Saldo ajuntament 1.536.831,75 € 
Saldo Diputació 636,48€ 
Premi Executiva BASE 43.764,88€ 

Atès que s'han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i 
ingressos amb les dades bancàries de que disposa l'Ajuntament. 

En conseqüència, es proposa que la Junta de Govern de l'ajuntament aprovi 
els referits comptes. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES 
QUANTITATS PENDENTS DE RETORNAR 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. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

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 

Plaça de ,ad.mb,í'1es de desembre de 2012, suprimida arran del mandat contingut a l'article 
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2 del ReiaJ Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

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. 

Aquestes devolucions foren concedides amb caràcter automàtic per al 
personal en actiu a l'ajuntament amb dret a l'abonament i se li atribuí caràcter 
pregat per al personal que no estava en situació de servei actiu i que tenia 
dret a la percepció. 

La Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 preveu que cada 
administració pública, segons les serves disponibilitats pressupostàries pugui 
acordar un única pagament extraordinari d'import equivalent a la quantia 
encara no recuperada dels imports deixats de percebre com a conseqüència 
de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per 
acció del citat Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Seria la xifra 
equivalent a 91 dies efectivament prestats en relació al càlcul de la referida 
paga extraordinària. 

Vist que les quantitats a percebre per cadascun dels treballadors en actiu de 
l'ajuntament i d'aquells que ja han sol·licitat la percepció en un moment 
precedent, que consten a l'expedient i es donen per reproduïdes 

Vist que al pressupost municipal vigent, prorrogat de l'exercici de 2015, fins a 
l'entrada en vigor del nou pressupost municipal, de conformitat amb l'article 
169.6 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, hi ha consignació 
adequada i suficient per atendre el pagament referit. 

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

4 



~ • A.. • 
• • t ' -

Ajuntament del Catllar 

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. Per al personal que es trobi en actiu a l'ajuntament i a aquells que 
malgrat no estar-hi ja se'ls hagi reconegut el dret d a percepció e 
hagin fet sol·licitud de devolució en algun moment anterior, procedir 
a reconèixer-los la quantitat equivalent a la part encara no 
recuperada dels imports deixats de percebre com a conseqüència 
de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, equivalent i/o proporcional a 91 dies, segons correspongui, a 
la nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de 
l'import restant 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. 

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. 
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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. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DE MANOUS l, SECTOR 17 C DEL 
PLANEJAMENT MUNICIPAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 d'agost de 2013 es va 
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de Manous l, 
sector 17 C del planejament municipal (POUM) amb el requeriment als 
promotors del compliment de les consideracions establertes en l'informe de 
l'arquitecte municipal que es reproduïa, advertint-los que de la suspensió del 
termini per a l'adopció de l'acord d'aprovació definitiva fins la seva resolució. 

El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al 
Butlletí Oficial de la Província número 199, de 28 d'agost de 2013, al diari El 
Punt Avui de 27 d'agost i al tauler d'edictes de l'ajuntament. 

Mitjançant escrits de 30 d'octubre del mateix any, amb registre de sortida 
número 2.141, es va donar audiència a totes les persones, físiques o 
jurídiques, interessades. 

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 Oficial 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 i 
reclamacions que seguidament es relacionen succintament: 

- Escrit presentat en data 29 de novembre de 2013, amb RE 3422, pels Srs. 
Luis Manuel Vilariño Vidal i Angélica Gonzalez Hernandez en el que 
sol·liciten, succintament, i en allò referent al projecte de reparcel·lació, que es 
revisi el projecte amb la inclusió de la valoració de les edificacions existents a 
la seva finca susceptibles de ser-ho per afectació de les obres d'urbanització. 
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- Escrit presentat en data 9 de gener de 2014, davant la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat a Tarragona i lliurat a l'ajuntament en data 13 de 
gener, amb RE 60, pels Srs. Jaume Figuerola Segarra i Josefa Cano Haro , 
en el que exposen que cal preveure la indemnització que els pertoca per la 
part de la seva finca que queda fora de l'àmbit del PAU 17C però que s'haurà 
d'ocupar per executar obres d'urbanització. 

Donat trasllat d'aquestes al·legacions als responsables de la Junta de 
Compensació per tal que els tècnics redactors del projecte emetessin informe 
al respecte i s'aportés la documentació esmenada d'acord amb allò aprovat 
inicialment, mitjançant escrit de 23 de febrer de 2016 (RE 497) el president de 
la Junta de Compensació presentà escrit, que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduït, en el qual es responen cadascuna de les qüestions plantejades 
en els escrits d'al·legacions i o recursos, proposant la seva estimació o 
desestimació i intentant donar compliment a allò requerit per l'ajuntament. 

Vist que en quant a la primera al·legació, es proposa la seva estimació parcial 
reconeixent la indemnització del sòl ocupat per la vialitat i la piscina, sense 
indemnitzar una caseta, donant aquest extrem per desestimat. 

En relació a la segona al·legació es proposa desestimar-la fonamentada en el 
fet que les obres externes són necessàries i que representaran un cost pels 
propietaris afectats quan es desenvolupin els àmbits on està previst executar
ies. Mentrestant, els costos seran a càrrec de la Junta de Compensació del 
PAU 17C i l'Ajuntament haurà de tramitar l'ocupació directa dels terrenys. 

Posteriorment, en data 22 de març de 2016 i a requeriment de l'arquitecte 
municipal el president de la Junta de Compensació presentà nou escrit (RE 
761) en que es concreten altres qüestions i es subsanen punts que restaven 
pendents d'esmenar i que mereixen informe favorable de l'arquitecte 
municipal en els termes següents: 

"En consonància amb l'informe emès en ocasió de l'aprovació definitiva del 
projecte d'urbanítzació, pel que fa a la primera de les al·legacions 
referenciades, coincideixo en estimar-la parcialment, si bé cal demanar a la 
Junta de Compensació que argumenti millor la seva posició de no indemnitzar 
la caseta; pel que fa a la segona al·legació, coincideixo en desestimar-la. 

En el nou i últim projecte de reparcel·lació presentat (registre d'entrada de 22 
de març de 2016) es dona compliment als condicionants de l'aprovació inicial, 
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per la qual cosa s'informa favorablement el citat projecte, pendent encara de 
l'argumentació que la Junta de Compensació indicada en el punt precedent. 

Tanmateix, es fa l'advertiment que la valoració del sòl a indemnitzar no figura 
entre la documentació presentada, sinó que el representant de la Junta de 
Compensació dóna per reproduïda la valoració aportada amb l'aprovació 
inicial." 

L'article 119 del Decret legislatiu 1 /201 O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven 
inicialment i definitivament, entre d'altres, els projectes de reparcel·lació. 

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. Estimar parcialment les al·legacions presentades pels Srs. Luis 
Manuel Vilariño Vidal i Angélica Gonzalez Hernandez mitjançant 
escrit presentat en data 29 de novembre de 2013, amb RE 3422, 
d'acord amb allò recollit a la part expositiva del present acord i a 
l'informe de l'arquitecte municipal. 

Segon. Desestimar les al·legacions presentades pels Srs. Jaume Figuerola 
Segarra i Josefa Cano Haro mitjançant escrit presentat en data 9 de 
gener de 2014, davant la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Tarragona i lliurat a l'ajuntament en data 13 de gener, 
amb RE 60, d'acord amb allò recollit a la part expositiva del present 
acord i a l'informe de l'arquitecte municipal. 

Tercer. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica de 
Manous l, sector 17 C del planejament municipal (POUM). 

Quart. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, promotora del 
projecte, i personalment a les demés persones que puguin tenir un 
interès legítim i directe, així com a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme. 

Cinquè. Emetre i lliurar la documentació necessària per a la inscripció del 
projecte de reparcel·lació econòmica al Registre de la Propietat. 
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5. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA CESSIÓ DE BÉNS MOBLES NO 
UTILITZABLES ALS AJUNT AMENTS l EMD. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 29 
de gener de 2016, es va aprovar l'expedient de cessió de béns mobles no 
utilitzables als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, obrint-se 
convocatòria per poder demanar el mobiliari relacionat en l'annex de dit acord. 

Atès que el termini per efectuar la sol·licitud finia el dia 24 de març de 2015, 
essent excessivament arriscat esperar al darrer moment per presentar la 
sol·licitud al respecte es tramitarà la petició escaient per obtenir material divers, 
com ara taules d'oficina, taules de reunions, cadires, armaris i carrets amb rodes 
per equipar les dependències dels vigilants i la brigada municipal del nou 
magatzem i altres dependències de la casa de la vila o la biblioteca. 

Per tot el que s'ha exposat proposo que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada de la concurrència de l'ajuntament als ajuts de la Diputació de 
Tarragona per a la cessió de béns mobles no utilitzables per dotar diferents 
dependències municipals. 

6. PRO POST A D'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI DE 
REGISTRE UNIFICAT (ERES) QUE PRESTA EL CONSORCI 
D'ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC). 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

Actualment el registre d'entrada l sortida de documents de l'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'administració 
electrònica, fa que els administrats hagin de tenir la possibilitat de comunicar
se amb l'administració per via telemàtica i el nivell més bàsic ha de ser el de 
poder-hi presentar escrits i altres documents. 
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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 la 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 
telemàtica ment. 

Per tal de donar solució a aquesta problemàtica el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya ha desenvolupat l'aplicatiu "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. 

Considerant escaient que l'ajuntament implanti l'aplicatiu ERES com a gestor 
del registre d'entrades i sortides de documents d'aquest ajuntament. 

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 Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la 
sol· licitud d'ata al servei de Registre Unificat. 

Segon. Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben 
publicades a la seva seu electrònica. 

Tercer. L'encàrrec al Consorci AOC de registrar a la referida aplicació tots 
els documents que es generin com a conseqüència de la prestació 
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de serveis d'administració electrònica per part del Consorci AOC 
que requereixen assentament registral. 

Quart. Que es reconegui com a propi el rebut de registre signat 
electrònicament amb un segell del Consorci AOC que s'expedirà en 
cadascun dels serveis. 

Cinquè. Que el registre auxiliar electrònic associat a l'extranet de les 
administracions catalanes {EACAT) actuï com a sistema alternatiu 
per a aquests assentaments cas que l'accés al servei de registre 
s'interrompi per motius de caràcter tècnic, operatiu o relatius al 
manteniment. 

Sisè. Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les 
dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els 
termes exposats a la present sol·licitud. 

7. PRO POST A DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA 
RECAIGUDA EN EL PROCÉS 277/2014 RELATIU A LA SOL·LICITUD 
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PLANTEJADA PER LA MORT 
DEL SR. FRANCISCO FERRANDO NAVARRO EN ACCIDENT DE 
CIRCULACIÓ. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

En data 9 d'agost de 2013 tingué entrada al Registre General de l'ajuntament 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Teresa Rosell 
i Gairoles, en representació dels Srs. Rosa Guivernau Morlà i Javier Ferrando 
Guivernau, per la mort del Sr. Francisco Ferrando Navarro, marit i pare 
respectivament dels promotors, en accident de trànsit ocorregut el 19 de 
setembre de 2012 al carrer Elionor de Pallars d'aquest municipi. 

Per la mort del Sr. Ferrando Navarro la Sra. Teresa Rosell i Gairoles reclama 
per als seus representats una indemnització de 92.882,34 € (noranta-dos mil 
vuit-cents vuitanta-dos euros amb trenta-quatre cèntims). 

Tramitat el corresponent expedient administratiu per part de l'ajuntament, i 
abans de la resolució del mateix, els familiars del difunt interposaren recurs 
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contenciós administratiu, admès a tràmit amb núm. 277/2014, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona. 

Vist que mitjançant Decret de l'alcaldia 2014/431, de 30 de setembre de 2014 
l'ajuntament comparegué en el recurs contenciós i es designaren els advocats 
Srs. Adolf Barceló i Barceló, Sr. Marià Vila d'Abadal i Serra i Sra. Anna Paixà i 
Matas, per a la defensa dels drets de l'ajuntament i s'encarrega la 
representació jurídica al procurador dels tribunals S. Antonio Elías Arcalis. 

Substanciat el procediment judicial de referència, en data 2 de març de 2016 
la Jutjessa ha emès sentència al respecte, número 65/2016, la decisió de la 
qual és del tenor literal següent: 

"Que debò estimar i estimo parcialment el presente recurso contencioso
adminsitrativo presentada por parle de Ja Procuradora de los Tribuna/es Maite 
Garcia Solsona, en defensa y representación de María Rosa Guivernau Morlà 
y Francisca Javier Ferrando Guivernau, frente a la desestimación por silencio 
administrativa de la reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida contra 
el Ayuntamiento del Catllar, anulando dicha resolución, condenando a la 
Administración demandada a indemnitzar a la actora en la cantidad de 
sesenta y un mil trescientos dos euros con treinta y cuatro céntimos 
(61 .302,34 euros), mas los intereses legales correspondientes, debiendo estar 
y pasar el Ayuntamiento de el Catllar por la presente declaración [. .. J'. 

En conseqüència, es proposa que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada. 

8. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les catorze 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. 

L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 
D'ABRIL DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia set 
d'abril de dos mil setze, 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-PRES l DENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Alvarez Molina 
Eva Zafra Agea. 

SECRETARI: 
Jordi Cabré i Martorell 

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 23 DE MARÇ 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de març de 2016, 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 Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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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). 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
26 de febrer de 2016, 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 2016, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la 
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 46, de 8 de 
març. 

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. 

Segon. 

Tercer. 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 Oi 
Fax 9n 65 31 os 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

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). 

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

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

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. PRO POST A D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS 
FORESTALS. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 26 
de febrer de 2016, 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 46, de 8 de març de 2016. 

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. 

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. 
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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 d'actuacions de prevenció local 
d'incendis forestals. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

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

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

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE 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. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 26 
de febrer de 2016, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i les bases 
específiques que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions 
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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 46, de 8 de març. 

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 10.000 € ( deu mil 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 
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. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

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

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen 
les bases de la convocatòria. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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. 

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 l 
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE 
TITULARITAT MUNICIPAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 8 
de març de 2016, 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 46, de 8 de març. 

Examinada la memòria valorada per la substitució dels aparells de climatització 
del consultori mèdic, i d'adquisició d'un Desfibril·lador Extern Automàtic, 
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 13.327 ,63 € (tretze mil tres-cents vint-i-set 
euros amb seixanta-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: 
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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 memona i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

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

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen 
les bases de la convocatòria. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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 proposta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A ACTIVITATS D'ESPORT BASE l ACTIVITATS 
ESPORTIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
26 de febrer de 2016, 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 a activitats d'esport base i per a activitats esportives de 
caràcter extraordinari, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la 
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Secretaria General inserit al ButJletí Oficial de la Província número 48, de 1 O de 
març. 

Examinada la memona valorada redactada per a la concurrència a la 
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per 
concórrer-hi, que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda en la qual es 
relacionen les proves esportives que ha programat per aquest exercici la 
regidoria d'esports. 

El cost estimat de l'actuació és de 13.400 € (tretze mil quatre-cents euros) IVA 
inclòs, segons reflecteix el 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 activitats d'esport base i per a activitats esportives 
de caràcter extraordinari. 

Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 
documentació necessària per concórrer a l'esmentada convocatòria, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 

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

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen 
les bases de la convocatòria. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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. 
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A LA CONTRACTACIÓ D'ACTIVITATS INCLOSES 
EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS 
AJUNTAMENTS. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
26 de febrer de 2016, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria i les 
bases específiques que han de regir el procediment per a la contractació 
d'activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels 
ajuntaments, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria 
General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 48, de 1 O de març. 

Anualment l'ajuntament programa actuacions d'artistes i entitats incloses al 
catàleg referit (e-catàleg) per a la celebració de diades castel leres o actuacions 
musicals el cost de les quals no pot assumir íntegrament l'ajuntament i així, de 
passada, fomentar i potenciar l'accés a les manifestacions culturals de la 
població. 

En conseqüència, la Junta de govern acorda: 

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació 
de Tarragona per a la contractació d'activitats incloses en el catàleg 
per a programacions culturals dels ajuntaments. 

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

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

Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen 
les bases de la convocatòria. 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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. 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DE SANTA TECLA, SECTOR 5 DEL 
PLANEJAMENT MUNICIPAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

En data 1 O de març de 2016 el Sr. Óscar Vives Turégano, en qualitat de 
president del Consell Rector de la Junta de Compensació va presentar el 
projecte de reparcel·lació econòmica de Santa Tecla, sector 5 del planejament 
municipal vigent per a la seva aprovació, document redactat per l'advocada 
Mireia Casamitjana i per l'arquitecte Sr. Nacho Àlvarez. 

En data 23 de març de 2016 l'arquitecte municipal, després de diverses 
reunions amb l'equip redactor i els legals representants de la Junta de 
Compensació va emetre informe favorable amb el contingut literal que es 
transcriu tot seguit: 

" [ ... ] Examinat l'expedient des de la perspectiva de la meva competència, l'he 
trobat conforme i, per tant, informo favorablement la seva aprovació inicial, 
sense perjudici de l'informe de secretaria. 

En tot cas, trobo adient advertir que la totalitat de l'àmbit del sector es correspon 
amb les antigues parcel·les 70 i 88 del polígon 24, els propietaris de les quals 
van procedir a la parcel·lació tot reservant terrenys per la necessària vialitat. En 
el projecte presentat, aquesta vialitat es considera dominí públic i desconec sí 
aquest és el tractament més adequat." 
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Vist l'informe del secretari interventor acetal. de l'ajuntament de data 23 de març 
de 2016 relatiu al contingut legal mínim del projecte i del procediment a seguir 
per al tràmit. 

L'article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment 
i definitivament, entre d'altres, els projectes de reparcel·lació. L'aprovació inicial 
s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la 
documentació completa i que el projecte ha de ser posat a informació pública 
per un termini d'un mes, dins del qual s'ha de concedir audiència a les persones 
interessades, amb citació personal. 

Alhora, l'article 125.2 de la mateixa norma estableix que l'inici de l'expedient de 
reparcel·lació comporta, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió 
de l'atorgament de les llicències a què es refereix l'article 73.1 del text legal 
esmentat, en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística, fins que sigui ferm en 
via administrativa l'acord d'aprovació de la reparcel·lació. 

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. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de l'àmbit 
de Santa Tecla, sector 5 del planejament municipal (POLIM). 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes 
mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'edictes de l'ajuntament. 

Tercer. Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los 
audiència durant el termini d'un mes des de la recepció de la 
comunicació. 

Quart. Notificar aquest acord en legal forma a la Junta de Compensació i al 
Registre de la Propietat, als efectes escaients. 

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. 

9. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l, essent les disset 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. 

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 acetal. 

12 



. . ,.. . ' . , . 
-r -

Ajuntament del Catllar 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 
D'ABRIL DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores í trenta minuts del dia 
vint d'abril de dos mil setze, 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 Cabré i Martorell 

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 7 D'ABRIL DE 
2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 7 d'abril de 2016, 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 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'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES 
QUANTITATS PENDENTS DE RETORNAR 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. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

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. 

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. 

Aquestes devolucions foren concedides amb caràcter automàtic per al personal 
en actiu a l'ajuntament amb dret a l'abonament i se li atribuí caràcter pregat per 
al personal que no estava en situació de servei actiu i que tenia dret a la 
percepció. 

La Disposició Addicional dotzena de la llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 preveu que cada 
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administració pública, segons les serves disponibilitats pressupostàries pugui 
acordar un única pagament extraordinari d'import equivalent a la quantia encara 
no recuperada dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per acció 
del citat Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Seria la xifra equivalent a 91 
dies efectivament prestats en relació al càlcul de la referida paga extraordinària. 

Vist que els Srs. Avelino Rodrigo Sanchez i Ebou Bandeh Dansira, aquest 
darrer mitjançant el representant legal, ambdós personal laboral fix de 
l'ajuntament, actualment de baixa per incapacitat permanent, 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 amb dret a percepció Total 
Avelino Rodrigo Sanchez 1.325,70€ 
Ebou Bandeh Dansira 1.269,57€ 

TOTALS 2.595,27 € 

Vist que al pressupost municipal vigent, prorrogat de l'exercici de 2015, fins a 
l'entrada en vigor del nou pressupost municipal, de conformitat amb •l'article 
169.6 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, hi ha consignació adequada 
i suficient per atendre el pagament referit. 

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. 
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Reconèixer al Sr. Avelino Rodrigo Sanchez, peó de neteja 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, pel RDL 10/2015, i 
per la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, essent el total a percebre de 
1.325,70 €. 
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Segon. Reconèixer al Sr. Ebou Bandeh Dansira, peó de neteja de 
l'ajuntament l'any 2012, actualment incapacitat, 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, pel RDL 10/2015, i 
per la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, essent el total a percebre de 
1.269,57€. 

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i traslladar-
ia 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, 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 DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS D'ALÇADA 
INTERPOSATS PER DIVERSOS VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ PARC DE 
LLEVANT CONTRA ELS ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 
L'ENTITAT URBANfSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 8, DE 
DATA 25 DE JULIOL DE 2015 RELATIUS AL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
PRIVADA. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

En data 31 d'agost de 2015 la Sra. Bibiana Gil Moré presentà escrit interposant 
recurs contra determinats acords de l'assemblea general de l'Entitat Urbanística 
de Conservació del Pla Parcial 8 (Urbanització Parc de Llevant), de la que n'és 
membre, adoptats en la sessió de 25 de juliol de 2015, en base als arguments 
i fonaments que es resumeixen tot seguit: 

- Acords de mantenir el servei de vigilància i cercar la forma jurídica perquè 
aquest servei sigui obligatori per als membres per quant aquests serveis han 
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estat anul·lats per la sentència 546 del TSJ de Catalunya de data 7 de juliol de 
2015. 
- Acord de facultar la junta directiva de l'entitat per constituir una comunitat de 
propietaris per ser aquesta una facultat aliena a una Junta de Conservació 
- Acord de tallar els arbres del carrer Generalitat sense que es prevegi la seva 
restitució i que haurà de ser l'autoritat competent en matèria forestal i 
urbanística la que autoritzi els treballs. 

Per tot l'exposat sol·licita que s'anul·lin els acords abans relacionats i que 
l'ajuntament faci un estudi sobre la restitució dels arbres del carrer de la 
Generalitat, informi als veïns de l'estat de la recepció de la urbanització per part 
de l'ajuntament i es faci un seguiment de l'estat de neteja de les finques no 
construïdes de la urbanització. 

Amb idèntic o similar sentit i contingut es presenten els escrits que es relacionen 
tot seguit: 

Data RE Actors 
31-08-2015 2575 Sr. Jordi Roca i Mas 
01-09-2015 2591 Sr. Víctor Muñoz Cavero 
04-09-2015 2636 Sr. Carles Espinós Olivé en qualitat d'administrador 

de la societat LCM ASSOCIATS, SL 

En data 21 de setembre de 2015 l'advocat Sr. Juan Manuel lserte Gil, en 
representació de les Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili presentà recurs 
d'alçada contra els acords de l'assemblea general de l'Entitat Urbanística de 
Conservació del Pla Parcial 8 (Urbanització Parc de Llevant), de la que n'és 
membre, adoptats en la sessió de 25 de juliol de 2015 d'aprovació de 
liquidacions relatives al servei de vigilància, i a resultes d'aquesta l'aprovació 
de les noves liquidacions practicades a les seves clients des de 2007 a 2015 
en les que no s'hi inclou el referit servei per quant s'ha obviat el procediment a 
seguir. Alhora sol·licita la suspensió de l'executivitat dels referits acords 
impugnats. Tot això tenint en compte que foren les promotores del procés 
contenciós que es clogué amb la sentència 546 del TSJ de Catalunya de data 
7 de juliol de 2015 abans citada. 

Mitjançant escrit de data 14 de gener de 2016 (RE 069) el Sr. Carles Espinós 
Olivé, en qualitat d'administrador de la societat LCM ASSOCIATS, SL, sol·licita 
la suspensió de l'executivitat dels acords impugnats en data 4 de setembre de 
2015 (RE 2636) 
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Lliurada còpia dels referits escrits d'interposició dels recursos i suspensió de 
l'executivitat dels acords al secretari gerent de l'entitat urbanística de 
conservació, en data 29 de març de 2016, els Srs Manuel Ceperuelo Huera i 
Mònica Mestre Solé presentaren escrit acompanya de l'acta de l'assembles 
recorreguda i certificació dels acords relatius a l'aprovació dels comptes de 
l'exercici anterior i del pressupost i el pla d'actuació per a l'exercici de 2015 tot 
manifesta el que ara es resumeix: 

- Que tenen constància de la sentència del TSJ número 546 de 7 de juliol de 
2015. 
- Que La majoria dels propietaris estan interessats en mantenir el servei de 
vigilància per raons de seguretat, més quan l'ajuntament del catllar no disposa 
de policia local. 
- Que la Junta de Delegats està fent les gestions escaients per cercar fórmules 
jurídiques adients per comptar amb el servei de vigilància privada sense que 
això signifique que la Junta de Delegats constitueixi cap Comunitat. 
- Que la qüestió dels arbres del carrer de la Generalitat està en tràmit amb 
l'ajuntament. 
- Que la Sra. Bibiana Gil Moré va assistir a l'assemblea i va votar a favor de les 
qüestions recorregudes. 
- Que, respecte de l'escrit del Sr. lserte, les liquidacions girades a les Srs. Rull 
Virgili no inclouen despeses relatives a la vigilància privada. Que els interessos 
de demora que és liquiden foren aprovats en assemblea de data 08-03-2008, 
no recorreguda fins a la data. Que els dipòsits notarials en garantia dels deutes 
són xecs bancaris caducats degut a les condicions imposades per les mateixes 
Sres. Rull. 

La Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015 va acordar 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 

Per part del secretari interventor acetal. en data 15 d'abril de 2016 s'ha emès el 
següent informe, del que es transcriuen els apartats corresponents a fonaments 
jurídics i conclusions: 

"[ ... ]2. FONAMENTS DE DRET 
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2. 1. Legislació aplicable 

- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals. 

-Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Decret legislatiu 112010, del 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (en endavant, TRLU). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d 1urbanisme (en endavant, RLU). 

- Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (en endavant, LRJPAC). 

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa (en endavant, LJCA). 

-Art. 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases i del règim 
local (en endavant, LRBRL). 

2.2. L 'article 123 TRLU estableix que són entitats urbanístiques 
col·laboradores, entre d 1altres, les juntes de conservació i que els acords 
d'aquestes relatius a matèries de caràcter administratiu són susceptibles de 
recurs administratiu davant l'ajuntament respectiu. 

Alhora, l'article 188 RLU atorga a les entitats urbanístiques col·laboradores 
naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 
compliment dels seus fins i estableix que el seu àmbit d 1actuació és el del 
polígon d'actuació urbanística que desenvolupen. 

L 'article 189.4 RLU estableix que les juntes de conservació tenen les funcions 
de conservar les obres d'urbanització í el manteniment de les dotacions i 
instal·lacions de serveis públics en els termes que estableixi el planejament o 
el conveni establert ad hac amb l'administració urbanística actuant. 
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2.3. L 'art. 193 RLU estableix que els actes i contractes celebrats per les entitats 
urbanístiques col·laboradores abans de la inscripció de l'entitat en el Registre 
s'ajusten al règim establert per Ja legislació aplicable en matèria de societats 
anònimes sobre societats en formació i els acords de caràcter administratiu que 
adoptin poden ser impugnats en alçada davant l'administració actuant 
respectiva. 

2.4.L 'art. 127 RLU defineix les càrregues d'urbanització I quines són les 
despeses susceptibles d'assumpció. 

És doctrina pacífica que el deure de conservar inclou els vials, les xarxes 
d'abastament d'aigua potable i de sanejament, l'enllumenat públic, la neteja 
viària, la conservació de parcs i jardins, zones verdes i espais //iures inclosos 
en el projecte d'urbanització i en tot cas són obres o serveis de caràcter públic 
que s'han de cedir a l'ajuntament. 

2.5. Entre d'altres, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 
número 832/2005, de 29 de juny, estableix, en el seu fonament jurídic tercer 
que "[ ... ] la cuestión litigiosa se circunscribe a /os gastos de vigilancia, y al 
respecto han sido numerosas las sentencias de esta Sala que han declarada 
que dichos gastos no pueden ser incluidos en los presupuestos de la entidad 
de conservación por exceder el objeto que reglamentariamente /e es propio { ... ]" 

Així mateix, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 
546/2015, de 7 de juliol, ja citada, quan en el seu fonament jurídic 5.2 i referent 
al servei de vigilància privada diu "[ ... J brilla por su ausencia que cometidos, 
objetivos y funcionalidades propios de una Entidad Urbanística de 
Conservación en el halo de la debida gestión urbanística, puedan llegar a 
arropar una vigilancia como la que se pretende cuando en su establecimiento 
se apunta a satisfacer la tranquilidad y sensación de la seguridad entre la 
comunidad vecinal y se añade el servicio de custodia de llaves y de segurídad 
privada. Y es que todo el/o nada tiene que ver con la debida gestión urbanística 
que procede en la vertiente de una entidad de conservación para obras de 
mantenimiento y por ende de conservación de obras de urbanización, que es el 
perímetro connatural y propio a que sujetarse en el ambito del derecho pública 
urbanística, y sin que proceda admitir una suerte de ampliación disfuncional de 
esos cometidos que puede obligar a titulares de pertenencia obligatoria mas 
a/la de cargas y grava menes ajenos a su objeto propio y connatural. [ ... ]". 
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2. 6. En el punt número 2 de l'ordre del dia de l'assemblea controvertida resta 
intitulat: "estudi i aprovació, si s'escau, de les despeses i cobraments, liquidació 
d l'exercici econòmic: 01-01-14 a 31-12-14. Certificacions, liquidacions de 
deutes í reclamació de deutors" s'aproven unes liquidacions de deute referides 
a data 25-07-2015 que amb la informació continguda a l'acta no es pot verificar 
si s'han tingut en compte els pronunciaments de la referida STSJ Catalunya 
número 546/2015, de 7 de juliol, respecte de les recurrents. 

Alhora, l'aprovació de les liquidacions requereix revisar les quotes prèviament 
girades, acord que no s'ha adoptat en l'assemblea controvertida. Més si tenim 
en compte que la resolució judicial diu expressament: "[. . .] Es mas, aunque la parle 
apelante orbita en que los acuerdos de 2006 son acuerdos firmes, consentidos y eficaces, 
este tribunal no acepta ese posicionamiento cuando en forma alguna consta convocatoria 
alguna ni debida notificación en forma con el ofrecimiento del debido y garantista pie de 
recursos a la parle actora en primera instancia, hoy parle apelada, a no dudarlo debidamente 
hecha valer y acreditada, que no se ha producido, por lo que huelga seguir dedicando mas 
tiempo a esa tesitura. [. . .]" 

2. 7. Els actes anul·lables es defineixen a l'article 63 de la LRJPAC com: "són 
anul·lables els actes de l'administració que incorrin en qualsevol infracció de 
l'ordenament jurídic." i abraça Ja franja compresa entre els vicis que determinen 
Ja nul·litat de ple dret de l'article 62 o per patir les irregularitats no invalidants 
dels números 2 i 3 de l'article 63. 

la LRJPAC permet la convalidació dels actes anul·lables si es corregeixen els 
vicis que tenen. la convalidació, que es produirà si s'esmenen els vicis que 
tenen, tindrà efectes a partir de la data en què es produeixi (art. 67 LRJPAC), 
llevat de l'eficàcia retroactiva dels actes favorables establerta a l'article 57.3. 

2.8. Els articles 103 i 104 de Ja Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa estableixen l'obligació de complir les sentències en la forma que 
en elles s'especifica. 

3. CONCLUSIONS 

Dels antecedents exposats es conclou que caldrà estimar els recursos 
presentats pels recurrents en els punts relatius a la nul·litat de ple dret dels 
acords adoptats per l'assemblea general l'entitat urbanística de conservació del 
Pla Parcial 8, parc de llevant, de data 25 de juliol de 2015 relatius a la prestació 
del servei de vigilància privada per part d'aquesta entitat per manca de 
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competència sobre la matèria, així com de la resta d'actes que s'hagin adoptat 
en execució d'aquests acords. 

Així mateix cal declarar la nul·litat dels acords relatius a l'encàrrec de funcions 
de constitució d'una comunitat de propietaris a la Junta Directiva per quant cau 
fora de l'àmbit de les competències de l'entitat, així com qualsevulla acte 
dimanat d'aquest. 

Finalment, respecte a la petició de nul·litat de ple dret de les liquidacions 
aprovades per l'assemblea i al·legada pel Sr. Juan Manuel lserte Gil, en 
representació de les Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili, estimar parcialment 
les al·legacions efectuades al respecte i declarar anul·lades les mateixes per 
quant no es pot verificar el compliment als pronunciaments de la referida STSJ 
Catalunya número 546/2015, de 7 de juliol, respecte de les quantitats referides 
al servei de vigilància, liquidacions que es podran convalidar ateses les facultats 
conferides al Secretari-gerent, al president i a l'administrador si s'esmenen els 
defectes de forma i de procediment que presenten, justificant-ne el seu 
contingut." 

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. Estimar els recursos presentats pels Srs. Bibiana Gil Moré, Jordi Roca 
Mas Víctor Muñoz Cavero, Carles Espinós Olivé i Juan Manuel lserte 
Gil , sigui en nom propi o en representació d'altri i declarar la nul·litat 
de ple dret dels acords adoptats per l'assemblea general de l'entitat 
urbanística de conservació del Pla Parcial 8, parc de llevant, de data 
25 de juliol de 2015 relatius a la prestació del servei de vigilància 
privada per manca de competència sobre la matèria, així com de la 
resta d'actes que s'hagin adoptat en execució d'aquests acords. 

Segon. Així mateix declarar la nul·litat dels acords adoptats per l'assemblea 
general referida relatius a l'encàrrec de funcions de constitució d'una 
comunitat de propietaris a la Junta Directiva per quant l'entitat està 
mancada de competència per fer-ho, fent extensiva aquesta 
declaració així com qualsevulla acte dimanat d'aquest. 
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Tercer. Anul·lar les liquidacions aprovades per l'assemblea a nom de les 
Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili per quant no es pot verificar el 
compliment als pronunciaments de la STSJ Catalunya número 
546/2015, de 7 de juliol, respecte al descompte de les quantitats 
referides al servei de vigilància, liquidacions que es podran convalidar 
ateses les facultats conferides al Secretari-gerent, al president i a 
l'administrador de l'entitat si s'esmenen els defectes de forma i de 
procediment que presenten, justificant-ne el seu contingut 

Quart. Notificar aquest acord als interessats que consten en l'expedient 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 proposta és aprovada per unanimitat. 

4. TORN OBERT DE PARAULES. 

Intervé el Sr. alcalde per informar als presents que, atesa la situació del carrer 
Elionor de Pallars i alhora, recollint el prec formulat en la sessió del ple de 
l'ajuntament de data 8 de març de 2016 per part del regidor Sr. Carles Guillén, 
s'encarregà un estudi de mobilitat d'aquella via a l'arquitecte de l'ajuntament Sr. 
Jonathan López Skoog. 

Aquesta mateixa setmana s'ha lliurat la memòria valorada d'adequació del 
carrer Elionor de Pallars la qual s'ha estructurat en dues parts. Per una banda, 
inclou un estudi relatiu a la senyalèctica dels pendents, límits de velocitat i 
regulació de l'estacionament i aparcament de vehicles i de l'altra es recomana 
executar un nou fressat del paviment per millorar-ne l'adherència. 

El pressupost d'execució per contracta dels treballs descrits és de 28.726,94 € 
i la seva aprovació i posterior execució resta supeditada a l'aprovació del 
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pressupost municipal que habiliti la despesa corresponent al capítol 
d'inversions. 

l, essent les disset 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. 

L'alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE 
MAIG DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
cinc de maig de dos mil setze, 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 i 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 DATA20 D'ABRIL DE 
2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 20 d'abril de 2016, 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 l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A PROGRAMES l ACTIVITATS CUL TU RALS. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 de febrer de 
2016, es varen aprovar, entre d'altres, la convocatòria 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 culturals per a l'any 2016, 
les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit 
al Butlletí Oficial de la Província numero 78, de 25 d'abril. 

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 més de conferencies, exposicions, 
etc., procurant donar una oferta equilibrada a les inquietuds i preferències del 
públic de totes les edats i sensibilitats del terme municipal. 

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 culturals per a l'any 2016. 

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

Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de la 
convocatòria suara esmentada. 
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Quart. Donar trasllat de tota la documentació que sigui necessària a la Diputació 
de Tarragona, als efectes que disposa la base setena de la convocatòria." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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 proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTECS, ANY 2016. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

•·Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 de febrer de 
2016, 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 2016, les quals han estat publicades 
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província 
número 79, de 26 de febrer. 

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

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

Primer. 

Segon. 
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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." 

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 DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
l D'APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS l BASES D'ACTUACIÓ 
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 20 DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, MAS DEL POU. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

'
11. ANTECEDENTS 

1.1. En data 29 de gener de 2016 es va rebre a l'Ajuntament instància de 
presentació d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació per 
un grup de persones que representen més del 50% de la superfície del polígon 
SAU 20 "Mas del Pou". 

1.2. Per acord de la Junta de Govern Local data 4 de febrer de 2016 es va 
aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta 
de Compensació, que van ser sotmesos a informació pública per un termini d'un 
mes, havent-se concedit audiència a les persones interessades per igual 
termini. 

1.3. Durant el tràmit d'informació pública, es van presentar les al·legacions 
següents: 
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1. CK3 NAUS HABITAT S.L. en data 5 d'abril de 2016 mitjançant registre 
d'entrada número 857 

1.4. El secretari interventor municipal respecte de l'al·legació presentada ha 
emès el següent informe: 

"1 . ANTECEDENTS 

1.1. En data 29 de gener de 2016 es va rebre a l'Ajuntament instància de 
presentació d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació per 
un grup de persones que representen més del 50% de la superfície del polígon 
SAU 20 "Mas del Pou". 

1.2. Per acord de la Junta de Govern Local data 4 de febrer de 2016 es va 
aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta 
de Compensació, que van ser sotmesos a informació pública per un termini d'un 
mes, havent-se concedit audiència a les persones interessades per igual 
terminí. 

1.3. Durant el tràmit d'informació pública, es van presentar les al·legacions 
següents: 

1. CK3 NAUS HABITAT S.L. en data 5 d'abril de 2016 mitjançant registre 
d'entrada número 857 

1 .4. Les al·legacions formulades són les següents: 

1) L'apartat e) de l'article 2 hauria de tenir el redactat següent: e) Sol·licitar a 
l'Administració actuant l'exercici de la facultat d'expropiació forçosa. 

2) Que no poden considerar-se despeses de la Junta de Compensació els 
produïts abans de la constitució de la Junta de Compensació. 

3) Cal suprimir el paràgraf de la disposició addicional primera que diu: "La força 
d'obligar respecte els propietaris no incorporats es subjectarà al que disposa 
l'article 8." 

4) Respecte de la base novena VALORACIÓ FINQUES OBJECTE 
D'EXPROPIACIÓ O DE CESSIÓ EN PAGAMENT manifesta que el decret 
1/2010 estableix molt clarament que s'ha d'abonar als propietaris "el preu just". 
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Ha d'incloure's doncs que la valoració dels terrenys es farà pel preu just i que 
com a mínim s'estarà a la valoració dels terrenys que consta en el moment 
d'efectuar-se el dipòsit de garantia exigit per a les obres d'urbanització. 

5) No consta que hi hagi acord unànime dels propietaris promotors formalitzat 
en document públic per tal de constituir la Junta de Compensació, tal i com és 
preceptiu; ni tampoc consta que la JUNTA DE COMPENSACIO s'hagi constituït 
en escriptura pública ni tampoc consta la seva inscripció en el corresponent 
Registre. En conseqüència, si no està constituïda la Junta formalment, ni 
acordat en document públic la seva constitució, no pot aprovar els seus Estatus 
i menys les Bases d'Actuació. 
Així mateix recorden que en l'òrgan rector de la Junta hi ha d'haver un 
representant de l'Administració, el qual tampoc consta designat. 

6) El Pla Parcial Mas del Pou sector 20 de POUM no està aprovat definitivament 
al no haver-se publicat aquesta aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, requisit necessari per a la seva executivitat. 

7) L'article 177.1 del Decret 305/2006 del Reglament estableix que els 
propietaris que representen més del 25 % de la superfície total de l'àmbit del 
Pla, com és el cas de !'al·legant, en el tràmit d'audiència poden manifestar la 
voluntat de presentar altres iniciatives en competència i es deixa en suspens la 
tramitació del procediment durant dos mesos. 

1.5. Concedida audiència respecte les al·legacions formulades als promotors, 
mitjançant escrit presentat a l'ajuntament el dia 13 d'abril de 2016 amb registre 
d'entrada 967, manifesten el següent: 

a} En relació a l'al·legació 1 que els Estatuts i Bases recullen les atribucions 
que els hi confereix la legislació urbanística vigent, i en concret, el que preveu 
l'article 136 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 

b) En relació a l'al·legació 2 que les despeses de la Junta estan contemplades 
a l'article 120 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i a l'article 127 
del seu reglament. 

e) En relació a l'al·legació 3 que la força d'obligar als propietaris no incorporats 
està suficientment avalada per diferents articles de la Llei i el seu Reglament. 
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d) En relació a l'al·legació 4 que la proposta de Bases d'Actuació, ja diu 
exactament el que sol·licita llevat que el canvi de situació del mercat aconselli 
una altra valoració. 

e) En relació a l'al·legació 5 que efectivament així ho estableix la legislació 
aplicable, i per tant s'ha de constituir la Junta de Compensació mitjançant 
document públict i que adquireix la seva personalitat jurídica en el moment de 
la seva inscripció en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, per 
aquesta raó, i en virtut de la mateixa legislació, es tramita el Projecte d'Estatuts 
i Bases. Tanmateix, la constitució de la Junta s'ha d'efectuar en el termini màxim 
de 2 mesos des de la notificació de l'aprovació dels Estatuts i Bases d'actuació. 
Els Estatuts i Bases inicien en aquest moment el seu tràmit d'aprovació, amb 
l'aprovació inicial. Un cop aprovats definitivament i d'acord amb el procediment 
previst a l'article 190 RLUC es constituirà la junta definitivament. 
Cal indicar que el procediment per la seva aprovació és el regulat a l'article 119 
del TRLUC (entre d'altres, aprovació inicial+ informació pública+ definitiva). 
Sí hi ha designat representant administració, concretament és l'Alcalde del 
Catllar. 

f) En relació a l'al·legació 6 que l'acord d'aprovació del Pla Parcial es va publicar 
al DOGC núm. 7090 de 1'1 d'abril de 2016. 

g) En relació a l'al·legació 7 que l'article 177 .1 del RLUC esmentat pertany a 
l'apartat de la normativa reguladora de la modalitat de compensació per 
concertació, que no és el cas. Per si quedés cap dubte, l'art. 17 4.2 del mateix 
apartat indica l'excepció per al cas que s'hagi procedit a la presentació davant 
de l'Administració dels estatuts i bases per part de més del 50% de la propietat 
de l'àmbit, com sí és el cas. Per tant no procedeix suspendre per aquest motiu 
cap tramitació. 

1.6. Examinades les al·legacions presentades i les manifestacions respecte de 
les mateixes fetes pels promotors, aquesta secretaria intervenció fa seus els 
arguments exposats per aquests últims, a excepció del fet que el representant 
de l'ajuntament hagi ja estat designat, donat que això ha de fer-se en el moment 
de l'aprovació definitiva dels Estatus i les Bases d'Actuació. 

2. FONAMENTS DE DRET. 

Els exposats en els apartats anteriors. 
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3. CONCLUSIÓ. 

Per tot l'exposat, aquesta secretaria intervenció proposa a la Junta de Govern 
Local la desestimació de la totalitat de les al·legacions formulades per CK3 
NAUS HABITAT S.L, en base als arguments assumits i exposats en els 
antecedents de fet." 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

2.1. D'acord amb l'article 119.2 Decret Legislatiu 1 /201 O, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU): 
- l'aprovació definitiva correspon a l'administració actuant. 
- l'acord d'aprovació definitiva s'ha de notificar en el termini de 2 mesos des de 
la finalització del termini d'informació pública. En absència de notificació s'entén 
aprovat per silenci positiu. Un cop acreditat l'acte presumpte d'acord amb allò 
establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'haurà 
d'ordenar la publicació i notificació corresponents. 

2.2. Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d'actuació, 
l'alcalde/essa ha d'adoptar l'acord d'aprovació de la constitució de les juntes de 
compensació en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació 
completa. En cas contrari, s'entén que l'aprovació ha estat atorgada per silenci 
administratiu positiu. 

2.3. D'acord amb l'article 103.1 TRLU els acords d'aprovació definitiva dels 
instruments de gestió urbanística s'han de publicar. 

2.4. A l'art. 190 TRLU es regula la constitució de la Junta de Compensació. 
D'acord amb aquest article una vegada aprovats definitivament els estatuts i, si 
s'escau, les bases d'actuació, de conformitat amb el procediment previst per 
l'article 119.2 TRLU, l'administració actuant n'ha d'ordenar la publicació al diari 
oficial que correspongui i ho ha de notificar individualitzadament a les persones 
propietàries perquè puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la futura 
junta de compensació durant el termini de 15 dies, informant-ne l'ajuntament, 
en cas que no sigui l'administració actuant. En el cas de les juntes de 
compensació, la notificació ha d'advertir les persones propietàries de les 
conseqüències de la manca d'adhesió a l'entitat, de conformitat amb el que 
estableixin les bases d'actuació. 
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2.5. Quan les persones propietàries no s'incorporen a la junta de compensació, 
en la modalitat de compensació bàsica, i no garanteixen la seva participació, 
les seves finques poden ser expropiades o bé poden ser objecte de 
reparcel·lació, sense prèvia expropiació, d'acord amb el que estableixin les 
bases o el projecte de reparcel·lació, segons correspongui i, en el cas que 
siguin objecte de reparcel · lació, es pot preveure l'obligació de pagament de les 
despeses d'urbanització mitjançant l'adjudicació de finques de resultat, fins a 
cobrir la quantia de les despeses, a favor de la junta de compensació, de 
l'empresa urbanitzadora si en forma part o de l'administració actuant, segons 
s'escaigui. 

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 190 TRLU l'entitat es constituirà mitjançant 
document públic atorgat per les persones propietàries que hagin pres 
vàlidament la iniciativa o bé que s'hi hagin adherit en els terminis que estableix 
el TRLU. A més, de la constitució se n'ha de donar compte a la resta de 
persones propietàries afectades per a que puguin adherir-se mitjançant escrit 
adreçat al notari o fedatari que hagi autoritzar l'escriptura o el document públic 
de constitució, a fi que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin. 

Per tot l'exposat, 

RESOLC, 

Primer. Desestimar totalment les al·legacions presentades per CK3 NAUS 
HABITAT S.L. pels motius que s'exposen en l'informe de secretaria intervenció, 
transcrit a la part expositiva i que es donen per reproduïts en aquesta part 
resolutiva. 

Segon. Aprovar definitivament els projectes d'estatuts i bases d'actuació de la 
futura junta de compensació del polígon SAU 20 "Mas del Pou" presentats per 
propietaris/propietàries que representen més del 50 % de la superfície del 
polígon. 

Tercer. Publicar aquesta resolució, amb el text íntegre dels estatuts i bases 
d'actuació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i notificar-ho 
individualment a les persones propietàries del polígon, així com als interessats 
que hagin comparegut a l'expedient. 

Quart. Requerir les persones propietàries del polígon perquè en el termini de 
quinze dies puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la futura Junta de 
Compensació "Mas del Pou" amb l'advertiment formal que, si no ho fan així, es 
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derivaran les conseqüències que disposa l'article 136.4 TRLU i l'apartat Tercera 
de les bases d'actuació. 

Cinquè. Requerir, transcorregut el termini expressat en el paràgraf anterior, les 
persones propietàries incorporades a la junta de compensació perquè, 
mitjançant escriptura pública, procedeixin a la seva constitució formal i lliurin a 
aquest ajuntament còpia autoritzada per a què procedeixi, si escau, a 
l'aprovació de la constitució de la junta de compensació en el termini màxim 
d'un mes des de la recepció del document públic. 

Sisè. Designar, com a representant municipal de la Junta de Compensació i els 
seus òrgans de govern al Sr. Antonio López López, Alcalde President de 
l'ajuntament. 

Setè. Donar compte de la constitució en escriptura pública de la junta a la resta 
de persones propietàries afectades per a que puguin adherir-se mitjançant 
escrit adreçat al notari o fedatari que hagi autoritzat l'escriptura." 

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 proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ AL CLUB DE 
FUTBOL SALA CATLLAR ATLÈTIC PER PODER FER FRONT A LES 
DESPESES QUE GENERA LA TEMPORADA REGULAR DE 
COMPETICIÓ. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 
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"La Sra. Maria Elena Esteve i Gavaldà, en representació del Club Futbol Sala 
Catllar Atlètic, sol· licita la concessió d'una subvenció per tal de fer front a les 
despeses que genera la temporada regular de competició. 

Constatat d'una banda, l'interès públic d'aquesta actuació per qual es tracta de 
de fomentar l'esport entre els nens i joves del nostre poble, 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 al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic, per un 
import d'onze mil euros (11.000,00€) per tal de fer front a les despeses que 
genera la temporada regular de competició. 

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 Alvarez Molina i Eva Zafra Agea. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
PROVINCIAL DE PARÀLISI CEREBRAL "LA MUNTANYETA". 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

ºEl Sr. Jaume Marí Pàmies corn 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 
continuar el tractament que reben els alumnes del Centre La Muntanyeta durant 
el curs escolar. 
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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. 

7. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les divuit hores i vint 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 19 DE 
MAIG DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores i trenta minuts del dia 
dinou de maig de dos mil setze, 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-PRES l DENT: 
Antonio López i López 

REGIDORS: 
Montserrat lnglés i Novell 
Carlos Àlvarez Molina 
Eva Zafra Agea. 

SECRETARI: 
Jordi Reina i 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 5 DE MAIG DE 
2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de maig de 2016, 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 l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER ALS AJUNTAMENTS l ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADESI AL TRES ENS DEPENENT$ AMB POBLACIÓ 
DE FINS A 10.000 HABIT ANTS DESTINADES A INVERSIONS IA 
GESTIÓ l FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
D'INTERÉS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS l INDRETS SINGULARS O 
PATRIMONIALS l DE VALOR CULTURAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 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 patrimonials i de valor cultural, les quals han estat publicades 
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província 
número 91 , de 12 de maig de 2016. 

L'ajuntament pretén instal·lar un sistema d'aire condicionat a l'edifici del Centre 
Cultural per tal de donar una major confortabilitat a les diverses dependències 
que l'integren i als serveis que si presten, habitualment amb una gran afluència 
de públic. 

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. 

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 
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Per to l'exposat, proposo que al Junta de govern local adopti els següents 
acords: 

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

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

Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de la 
convocatòria suara esmentada. 

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
DE LA GENERALITAT PER A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL 
ESTABLE, PROGRAMA.CATSEGON SEMESTRE 2016. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 
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"Vista la Resolució CL T/309/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, de 3 de desembre de 2015, pel qual s'aproven les bases específiques 
que han de regir les subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat (DOGC 
número 7058, de 15 de febrer de 2016). 

Vista la Resolució CLT/308/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
d'1 de febrer de 2016, pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de 
subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles 
Programa.cat per a l'any 2016 (DOGC número 7058, de 15 de febrer de 2016). 

Vist que l'ajuntament està interessat en concórrer a l'esmentada convocatòria 
d'ajuts per quant part dels actes programats per aquest any 2016 estan inclosos 
dins el programa.cat i per tant, susceptibles de cofinançament. 

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 les Resolucions CL T/309/2016 i CL T/308/2016, ambdues de 9 de 
febrer i publicades al DOGC número 7058, de 15 de febrer de 2016, 
amb inclusió de tots els espectacles inclosos al catàleg del 
Programa.cat prevists al municipi durant en segon semestre de 2016. 

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

Tercer. Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases 
de l'esmentada convocatòria. 
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat." 

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. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha 

l, essent les disset hores i vint 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 DE 
JUNY DE 2016 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia ú de juny de dos 
mil setze, 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 Inglés i Novell 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa tractar per raó d’urgència els 
assumptes següents: 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA REPSOL 
PETRÓLEO S.A. I REPSOL QUÍMICA S.A. PER A LA CONCESSIÓ D’UNA 
APORTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA A ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES. 
 
PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ PINS MANOUS III. 
 
Debatuda la urgència dels assumptes a incorporar a l’ordre del dia, aquesta és 
aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local. 
  
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 



 

2 
 

1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE MAIG 
DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local 
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de maig de 2016, 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap  
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA 

EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, 
S.A.) PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a 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. 
 
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb 
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, 
l’empresa EMATSA ha passar a gestionar el servei municipal d’aigües del 
Catllar. 
 



 

3 
 

En moments de crisi com els actuals es fa necessari concedir ajuts a les 
persones en situació de necessitat i urgència social, i és per això que EMATSA 
ha creat un Fons Social Extraordinari per l’exercici 2016, amb la finalitat 
d’establir la concessió d’ajuts individuals per al pagament del subministrament 
d’aigua al Catllar, a persones en situació de necessitat i urgència social. 
 
Per tal d’establir les condicions i els requisits per tenir accés als ajuts esmentats 
s’ha procedit a la redacció d’un conveni entre EMATSA i l’Ajuntament del 
Catllar, el text del qual consta en l’expedient i es dona per reproduït. 
 
És per aquest motiu que proposo que la Junta de Govern local acordi: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb EMATSA en relació a la concessió d’ajuts a 

persones en situació de necessitat i urgència social, per fer front al 
pagament del subministrament d’aigua.  

 
Segon. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor 

alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la 
formalització d’aquest acord. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 

Tarragona, SA (EMATSA) 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez 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 AMB L’EMPRESA 

EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, 
S.A.) PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS 
GENERAL A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 
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DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a 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. 
 
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb 
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, 
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del 
Catllar. 
 
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim 
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de 
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a 
activitats d’interès general. 
 
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un 
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que 
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació 
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural 
al Catllar. 
 
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi: 

 
Primer. Aprovar el Conveni amb EMATSA en relació a la concessió d’ajuts  

les activitats d’interès general a l’empara d’allò previst a la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  

 
Segon. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor 

alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la 
formalització d’aquest acord. 
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Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 

Tarragona, SA (EMATSA) 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
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 2016 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“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 2016, des del 18 de juny fins a l’11 de 
setembre, havent-ne presentat les següents: 
 

EMPRESA IMPORT 
Consell Esportiu del Tarragonès 9.187,38 € 
Blue Safety S.L. 8.734,08 € 

 
Per tant doncs l’oferta més avantatjosa per aquest ajuntament és la que ha 
presentat l’empresa Blue Safety S.L. 
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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. Adjudicar el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de 

la Torre d’en Guiu per la temporada d’estiu de 2016 a l’empresa Blue 
Safety S.L. per import de 8.734,08 €, IVA inclòs.  

 
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 341.22724 del pressupost 

municipal vigent. 
 

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als interessats 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD 

MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L’ACM-CCDI. 
 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“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 l’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 
(2.1A) 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 P5 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 
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(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   
 
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
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 l’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 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 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 l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat 
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre 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.  
 
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 
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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. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament 
 
ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament del Catllar s’adhereix a la tercera 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 nou mesos, 
que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre 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 

115,002 96,809 69,217 
Sublot 1 
(3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 
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  141,560   
Sublot 2 
(2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 
Sublot 3 
(2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   
Sublot 4 
(2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 
Sublot 5 
(2.0DHA) 42,043426     

 
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 ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric 
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel 
bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona). 
 
Quart. 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.” 

 
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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez 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. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA REPSOL 

PETRÓLEO S.A. I REPSOL QUÍMICA S.A. PER A LA CONCESSIÓ 
D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA A ACTIVITATS 
CULTURALS I ESPORTIVES. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“L’empresa REPSOL des de fa anys ve col·laborant amb l’Ajuntament del 
Catllar en l'organització de diferents activitats culturals, cíviques i esportives 
amb la finalitat de participar i ser part de la col·lectivitat del municipi.  
 
Que l’Ajuntament del Catllar és una entitat que, atenent a l’establert a la Llei 
49/2002, de regim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius 
fiscals al mecenatge, pot rebre donatius, i celebrar convenis de col·laboració 
als quals els pot ser d'aplicació l’establert als articles 25 a 27 de l’esmentat text. 
 
Que l’article 25 de la Llei 49/2002 preveu la fórmula de convenis de 
col·laboració per a activitats d’interès general que poden ser concertats per 
entitats com les anteriorment esmentades. 
 
L’empresa REPSOL ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un 
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que 
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació 
econòmica destinada al foment de les activitats culturals i esportives al Catllar. 
 
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb REPSOL en relació a la concessió d’ajuts  

les activitats d’interès general relacionades amb el foment de les 
activitats culturals i esportives, a l’empara d’allò previst a la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
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Segon. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor 
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la 
formalització d’aquest acord. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa REPSOL 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7.  PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE LA 
URBANITZACIÓ PINS MANOUS III. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“Mitjançant certificat emès Félix Molas Ruiz, com administrador de la mercantil 
Finques MR TGNA S.L.U., en la seva condició d’Administrador de la 
Urbanització Pins Manous III, en nom d’aquesta entitat, manifesta la seva 
voluntat de cedir a l’Ajuntament del Catllar, les instal·lacions d’abastament 
d’aigua potable, de l’esmentada urbanització. 
 
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. 
 
És per això i en ares a poder formalitzar la cessió proposada per la comunitat 
de propietaris de la Urbanització Pins Manous III, que proposo que al Junta de 
Govern Local, adopti el següent acord: 
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Primer.-  Acceptar la cessió de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable 

de la urbanització Pins Manous III. 
 
Segon.-  Assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua potable en el 

benentès 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. 

 
Tercer.-  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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8.  TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha  
 
I, essent les disset hores i vint 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        El secretari. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE 
JUNY DE 2016 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les disset hores del dia nou de juny de 
dos mil setze, 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 Inglés i Novell 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde i prèviament a tractar els assumptes inclosos 
en l’orde del dia, sol·licita dels membre de la Junta de Govern la ratificació de 
la urgència de la convocatòria. 
 
Debatuda la urgència de la convocatòria, aquesta és aprovada per unanimitat 
dels membres de la Junta de Govern Local. 
  
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE JUNY DE 
2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de juny de 2016, 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap  
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT 

APORTAT PER L’EMPRESA EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA 
D’AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.) EN VIRTUT DEL CONVENI SIGNAT 
I EN CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS 
GENERAL A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 
DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a 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. 
 
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb 
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, 
l’empresa EMATSA ha passar a gestionar el servei municipal d’aigües del 
Catllar. 
 
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim 
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de 
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a 
activitats d’interès general. 
 
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un 
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que 
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació 
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econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural 
al Catllar, per un import de 10.750,00 euros. 
 
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny 
de 2016 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser 
formalitzat entre ambdues parts el dia 9 de juny.   
 
D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament t i per tant de la 
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà 
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles. 
 
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi: 
 
Primer. Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per EMATSA pel 

foment de les pràctiques esportives i la difusió de la cultura d’acord 
amb el següent quadre: 

 
ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

Colla de Diables del Catllar Actes del seu desè aniversari 7.750,00€ 
Club Atlètic El Catllar Pràctica del futbol sala 3.000,00€ 
Total  10.750,00€ 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’Empresa 

Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).” 
 
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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez 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 DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT APORTAT 

PER L’EMPRESA REPSOL EN VIRTUT DEL CONVENI SIGNAT I EN 
CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL A 
L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE 
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RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS 
INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE. 

 
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim 
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de 
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a 
activitats d’interès general. 
 
L’empresa REPSOL ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un 
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que 
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació 
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural 
al Catllar, per un import de 20.000,00 euros. 
 
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny 
de 2016 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser 
formalitzat entre ambdues parts el mateix dia 1 de juny. 
 
D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament i per tant de la 
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà 
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles. 
 
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi: 
 
Primer. Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per l’empresa 

REPSOL pel foment de les pràctiques esportives i la difusió de la 
cultura d’acord amb el següent quadre: 

 
ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

Ajuntament del Catllar Confecció bestia de foc 10.914,20€ 
Club Atlètic El Catllar Pràctica del futbol sala 1.500,00€ 
Club Esportiu El Catllar Pràctica del futbol 6.500,00€ 
Agrupació de Dones del Catllar Actes del 20è Aniversari 1.085,80€ 
Total  20.000,00€ 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’empresa 

REPSOL.” 
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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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AGRUPACIÓ DE 

DONES DEL CATLLAR. 
 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“Vista la instància presentada per l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que 
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de 
celebració del 20è aniversari de l’entitat. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atesa l’existència d’un fons atorgat per l’empresa REPSOL amb la finalitat de 
fomentar activitats culturals en el nostre municipi, proposo que la Junta de 
Govern Local adopti el següent acord: 
  
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.085,80 euros a l’Agrupació de 

Dones del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
celebració del 20è aniversari de l’entitat, amb càrrec al fons atorgat 
per l’empresa REPSOL. 
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Segon. Atorgar la gratuïtat de les entrades al Castell per la visita que tenen 
programada pel proper dia 2 de juliol de 2016. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

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

Quart. 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: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ESPORTISTA 

LOCAL CARLOS AVELLANEDA BURGOS. 
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Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d’acord: 
 
“En data 9 de juny de 2016 el Sr. Carlos Avellaneda Burgos, veí d’aquest 
municipi, ha sol·licitat una subvenció per fer front a les despeses de participació 
en quatre curses ciclistes a nivell estatal, d’acord amb 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 que importa la quantitat de 1.573,56 €. 
 
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base 
desena de les reguladores dels ajuts. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Atorgar al Sr. Carlos Avellaneda Burgos una subvenció per import de 

314,71 € (tres-cents catorze euros amb setanta-un cèntims) en virtut 
d’allò establert a la base cinquena de les bases reguladores dels 
ajuts, per a fer front a les despeses de participació en quatre curses 
ciclistes a nivell estatal. 

 
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 l’interessat 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 Inglés 
Novell, Carlos Álvarez 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. 
 
6.  TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha  
 
I, essent les disset 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        El secretari. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE 
JUNY DE 2016 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les deu hores del dia onze de juny de 
dos mil setze, 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 Inglés i Novell 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde i prèviament a tractar els assumptes inclosos 
en l’orde del dia sol·licita dels membre de la Junta de Govern la ratificació de la 
urgència de la convocatòria. 
 
Debatuda la urgència de la convocatòria, aquesta és aprovada per unanimitat 
dels membres de la Junta de Govern Local. 
  
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 9 DE 
JUNY DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió extraordinària de data 9 de juny de 2016, 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap  
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.  
 
I, essent les deu 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        El secretari. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE 
JUNY DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia trenta de 
juny de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcalde
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s'assenyalen per tat de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 

REGIDORS: 
Joan Morlà i Mensa 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 

SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa tractar per raó d'urgència l'assumpte 
següent: 

ANÀLISI l DEBAT DE LES FUTURES REGIDORIES l EL SEU CONTINGUT. 

Debatuda la urgència dels assumptes a incorporar a l'ordre del dia, aquesta 
és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local. 

Acte seguit es passa a tractar els punts de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT DE TURISME 
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A PROGRAMES 
CONCRETS l ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 

1 i nfo@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 



,.~ 
1 Ajuntament del Catllar .-']\j 

"Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 1 d'abril de 2016, 
es varen aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions per 
a programes concrets i activitats de promoció turística, les quals han estat 
publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província número 
101, de 27 de maig. 

Mitjançant acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona de 3 de juny de 2016, s'aprovà la convocatòria per a la concessió de 
les subvencions abans esmentades. 

L'ajuntament té previst implementar una aplicació per a mòbils i tauletes que 
difongui el patrimoni arquitectònic, natural i cultural del municipi prenent com a 
punt de referència el castell de la vila, museïtzat i visitable, del que es pot trobar 
tota la informació de com accedir a gaudir de l'equipament i com completar la 
jornada amb altres activitats. 

El cost estimat d'aquesta actuació s'estima en 3.751,00 € (tres mil set-cents 
cinquanta-un euros) IVA inclòs, segons es detalla al pressupost de la 
sol·licitud que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

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

Primer. 

Segon. 

Tercer. 

Quart. 

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

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments per a programes concrets i activitats de 
promoció turística. 

Aprovar la memòria i pressupost de l'actuació consistent en la 
implementació d'una aplicació per a mòbils i tauletes que difongui el 
patrimoni arquitectònic, i demés documentació necessària per 
concórrer a l'esmentada convocatòria, que consta a l'expedient i es 
dóna per reproduïda. 

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

Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, als 
efectes del que disposen les bases de la convocatòria." 

2 
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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 Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE CANDIDAT MUNICIPAL ALS 
PREMIS AURIGA FVSCVS PER A L'IMPULS l EL FOMENT DE 
L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR A LA NOSTRA COMARCA QUE 
CONVOCA EL CONSELL COMARCAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

"El Consell Esportiu del Tarragonès ha convocat els Premis Auriga Fvscvs, amb 
l'objectiu de fer un reconeixement del treball i la dedicació a la promoció de 
l'esport en edat escolar i al foment de l'esport que realitzen diàriament els 
municipis, els centres d'ensenyament, les entitats esportives del nostre àmbit, 
i tots els agents, entrenadors, professors i dirigents esportius, sense prioritzar 
la valoració dels resultats esportius i la feina que moltes vegades no gaudeix 
de la repercussió necessària i que, en canvi, fa possible el desenvolupament 
de l'esport de base al Tarragonès. 

L'ajuntament considera que l'entitat esportiva del nostre municipi Club Futbol 
Sala el Catllar Atlètic dedicat a la pràctica del futbol sala, ha realitzat durant els 
últims anys una important labor de foment d'aquest esport entre els nens d'edat 
escolar del nostre poble, per la qual cosa se'ls considera mereixedors del Premi 
Auriga Fvscvs 2016. 

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

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 O'! 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatJlar.cat 
www.elcatllar.cat 
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Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda pel Consell 
Esportiu del Tarragonès, per a la concessió del Premi Auriga Fvscvs 
al foment de l'esport en edat escolar. 

Segon. Aprovar de proposar que el premi d'enguany sigui concedit a l'entitat 
esportiva del nostre poble Club Futbol Sala el Catllar Atlètic pels 
mèrits acreditats en la pràctica d'aquest esport entre els nens en 
edat escolar. 

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord i de tota la documentació que sigui 
necessària al Consell Esportiu del Tarragonès, als efectes del que 
disposen les bases de la convocatòria." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ 
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE MAS DEL POU, SECTOR 20 
DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

"1. ANTECEDENTS 

1.1. En data 5 de maig de 21016 es va aprovar definitivament mitjançant 
resolució de la Junta de govern local les bases i estatuts de la Junta de 
Compensació "Mas del Pou" PP6 Sector 20 de POLIM. 

Plaça de la Víla, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 9n 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 
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1.2. En data 21 de juny de 2016 es va atorgar l'escriptura pública de 
constitució de la Junta de Compensació "Mas del Pou" PP6 Sector 20 de 
POLIM davant el notari de Tarragona, Sr. Miguel Martínez Socías amb el 
número 1.535 del seu protocol. 

1.3. En data 27 de juny de 2016 es va rebre còpia autoritzada de l'Escriptura 
pública de constitució de la referida Junta de Compensació. 

2. FONAMENTS JURI DICS 

2.1 . D'acord amb l'article 190.4 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLU) l'acord 
d'aprovació de cons1itució de la Junta de Compensació ha de ser adoptat en 
el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció del 
document públic de constitució de la Junta de Compensació. En el supòsit que 
l'administració actuant no resolgui en el termini esmentat, l'escriptura de 
constitució s'entén aprovada per silenci administratiu positiu. 

2.2. Tal i com determina l'art. 192.1 del RLU, un cop aprovada la constitució, 
l'Ajuntament ha de comunicar-ho al Registre d'entitats urbanístiques 
col·laboradores, als efectes de la seva inscripció. A aquesta comunicació s'hi 
ha d'adjuntar la documentació següent: 

a) Un exemplar dels estatuts i, si s'escau, de les bases d'actuació de .l'entitat 
urbanística col·laboradora. 

b) Còpia autoritzada del document públic de constitució de l'entitat. 

c) Certificat de l'acord d'aprovació de la constitució adoptat per l'administració 
actuant. 

d) Certificat municipal que acrediti l'executivitat del planejament d'aplicació, i el 
sistema i la modalitat d'actuació. 

e) Plànol d'emplaçament i àmbit del polígon d'actuació urbanística on l'entitat 
urbanística col·laboradora ha de desenvolupar la seva activitat. 

f) Certificat municipal que acrediti que el plànol a què fa referència la lletra 
anterior correspon amb el polígon d'actuació urbanística aprovat. 
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g) Certificat de l'acord de designació de la persona representant de 
l'ajuntament i de l'altra administració urbanística actuant, si s'escau, en l'entitat 
urbanística col·laboradora. 

2.3. D'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual 
s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la 
Llei Hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d'actes de 
naturalesa urbanística, a requeriment de l'ajuntament, així com de qualsevol 
altra persona o entitat autoritzada per la legislació autonòmica aplicable, el 
Registrador ha de practicar la nota al marge de cada finca afectada 
expressant la iniciació del procediment i expedint, deixant constància a la 
nota, certificació de dominis i càrregues. A la sol·licitud hauran de constar les 
finques, porcions o drets d'aprofitament, afectats a la unitat d'execució. Quan 
es tracti d'unitats subjectes al sistema de compensació, per a practicar la nota 
marginal serà suficient que hagi estat atorgada l'escriptura pública de 
constitució de l'entitat. 

La nota marginal tindrà una durada de tres anys i podrà ser prorrogada per 
tres anys més a instància de l'Ajuntament o de l'entitat urbanística 
col ·laboradora. 

Per tot l'exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent 
acord: 

Primer. 

Segon. 

Tercer. 

Quart. 
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Aprovar la constitució de la junta de compensació "Mas del Pou" 
PP6 Sector 20 de POUM, formalitzada en Escriptura pública de data 
21 de juny de 2016 davant el notari de Tarragona, Sr. Miguel 
Martínez Socías amb el número 1.535 del seu protocol, per quan els 
atorgants representen més del cinquanta per cent dels terrenys del 
polígon. 

Notificar-ho als/a les propietaris/àries afectats/afectades 

Sol·licitar al Registre de la Propietat de Tarragona que practiqui nota 
marginal d'afecció a les finques de la unitat d'execució. 

Comunicar al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores 
l'aprovació de la constitució de la Junta de Compensació "Mas del 
Pou" PP6 Sector 20 de POUM, adjuntant la documentació de l'article 
192.1 del Reglament de la Llei d'urbanisme." 
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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 Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL SOBRANT DE LA 
PARCEL·LA PER DESTINAR-LO A VIALITAT. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d'acord: 

"1. ANTECEDENTS 

1.1. El Sr. Julio Ruiz Ruzafa ha presentat un escrit en el qual manifesta la 
intenció de fer la cessió, gratuïta i lliure de càrregues, a favor de l'Ajuntament, 
d'una porció de Ja finca de la seva propietat situada al carrer avellaners, 39. 

1.2. Els terrenys que se cedeixen tenen les característiques següents: Tres 
porcions de terrenys de forma irregular de 6,70 m2 en conjunt, resultant de la 
modificació de l'alineació de la tanca de la parcel·la del carrer avellaners, 39. 

1.3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès sengles 
informes, sobre la sol·licitud presentada, que consten a l'expedient. Tots dos 
informes són favorables. 

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1 . L'article 206.4.b 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 29.2 del Reglament de patrimoni estableixen que els ens locals poden 
adquirir béns i drets per cessió obligatòria, entre d'altres. 
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2.2. L'article 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, estableix que per adquirir béns a títol 
lucratiu cal l'acceptació expressa del president de l'ens local, si l'acceptació és 
incondicional. 

2.3. Acceptada la cessió per l'ajuntament, el bé cedit al seu favor ha 
d'inscriure's a l'inventari municipal de béns. 

2.4. L'Ajuntament pot ocupar els terrenys mitjançant acta, perquè es tracta 
d'un bé de domini i ús públic de caràcter general, definit per l'article 4 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. No és necessària la seva inscripció en el Registre 
de la Propietat, d'acord amb el que disposa l'article 223 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 119.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 

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

Primer.- Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, feta pel 
Sr. Julio Ruiz Ruzafa, de la porció de la finca ubicada al carrer 
avellaners, 39, de 6, 70 m2 de superfície per tal de ser destinada a 
vial. 

Segon.- Procedir a l'efectiva ocupació dels terrenys, mitjançant acta, i afectar 
el terreny cedit a l'ús públic de caràcter general, d'acord amb el que 
preveu el planejament vigent, i inscriure'l a l'inventari municipal com 
a bé de domini públic d'ús públic. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent 
resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. ANÀLISI l DEBAT DE LES FUTURES REGIDORIES l EL SEU 
CONTINGUT. 

L'equip de govern sorgit arran de la moció de censura aprovada mitjançant 
acord del Ple de data 11 de juny de 2016, des del consens que ha informat la 
seva actuació des de l'inici de la legislatura i fins al moment actual, 
considerant escaient reestructurar l'organització política i administrativa de la 
corporació per a la prestació dels serveis públics de forma més adequada, 
diligent, eficient i eficaç, redundant en benefici de tots els veïns, ha convingut 
la següent estructura organitzativa política i administrativa de la corporació: 

1. Àrea de l'Alcaldia, Urbanisme, Governació i Medi Ambient, 
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde. 
A banda de les matèries i atribucions reservades per Llei a l'alcaldia, es 
reserva les facultats següents: 

1.1 Urbanisme 
Planejament i gestió urbanística. 
Obres municipals. 
1.2 Governació 
Seguretat ciutadana i vigilància. 
Protecció Civil. 
Prevenció d'incendis. 
1.3 Medi Ambient 
Protecció del medi ambient. 
Gestió de residus. 
Recollida selectiva. 
Deixalleria. 
Camins. 
Neteja viària. 

2. Àrea de Turisme, Promoció Econòmica, Participació ciutadana 
Patrimoni. 
Titular: Joan Morlà i Mensa. 
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2.1 Turisme 
Promoció turística. 
Consorci Turístic del Baix Gaià. 
2.2 Promoció Econòmica i Desenvolupament 
2.3 Participació ciutadana 
2.4 Patrimoni 
Patrimoni històric, cultural i monumental. 

3. Àrea de Salut, Benestar i Família. 
Titular: Teresa M Canela i Armengol. 

3.1 Salut 
3.2 Benestar i Família 
Assistència sociosanitària. 
Gestió ajuts a les famílies. 
Gent Gran. 
Serveis Socials. 

4. Àrea d'Ensenyament i Esports. 
Titular: M Goretti Gatell i Anglès 

4.1 Ensenyament 
Edificis escolars. 
Vigilància escolarització obligatòria. 
Relacions amb Institut Escola l'Agulla. 
Relacions amb la Llar d'infants. 
Transport escolar. 
Subvencions i ajuts. 
Ensenyaments no reglats: escola de música i ensenyament d'adults (català, 
anglès, informàtica, etc.) 
4.2 Esports 
Instal·lacions esportives. 
Relacions amb les entitats esportives. 
Subvencions i beques esportives. 

5. Àrea de Festes i Joventut. 
Titular: llé Gomis i Quintero 

5.1 Festes 
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Festes i celebracions. 
Tradicions i celebracions populars: Tres Tombs, Nadal, Fira d'artesans, 
carnaval, etc. 
5.2 Joventut 
Dinamització juvenil. 
Relacions amb entitats juvenils. 
Subvencions entitats juvenils. 
Punt Jove. 

6. Àrea de Cultura i Personal. 
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo 

6.1 Cultura 
Programació cultural de l'ajuntament (Centre Cultural, Castell, Torre d'en 
Guiu, etc.). 
Premis, beques culturals. 
Biblioteca. 
6.2 Personal 
Organització administrativa. 
Població, censos i estadística. 

7. Àrea d'Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals. 
Titular: Carles Guillén i Montserrat 

7.1 Hisenda 
Pressupostos. 
Ordenances FiscaJs. 
Recaptació. 
Cadastre-l Bl. 
Relacions amb Base. 
7.2 Noves tecnologies 
Implantació Llei transparència 
Implantació procés administratiu electrònic 
Recursos i plataformes 2.0 
Internet, telefonia i Telecomunicacions 
7 .3 Afers veïnals 
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores 
Relacions amb les comunitats de propietaris 
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6. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 

l. essent les disset hores cinquanta 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 14 DE 
JULIOL DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia catorze de 
juliol de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s'assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 

REGIDORS: 
Joan Morlà i Mensa 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 

SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 

Oberta la sessió es passa a tractar els punts de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE JUNY 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

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. 

Es pretén escometre una important actuació de reparació del ferm de les pistes 
de tennis de la Torre d'en Guiu. Consultada l'empresa especialitzada i 
acreditada en la matèria Sport Plus Court, SL (Tenissinco) hi ha dues 
actuacions possibles. La simple reparació dels desperfectes del pis o una 
actuació més complerta de reparació del ferm i actualització als estàndards 
actuals. Sigur quina sigui la solució adoptada, comportarà l'eliminació dels 
arbres propers causants de la patologia. 

Per tal de donar solució ràpida al pas de la canonada de l'EDAR del sector oest 
per la urbanització la Quadra, per les reticències d'un propietari afectat, i al camí 
del Mas de Salort s'han signat actes de compareixença per a la constitució de 
servitud d'aqüeducte en un tram del carrer Reial de dita urbanització i de 
servitud de pas de línia elèctrica pel camí esmentat als efectes de no retardar 
l'execució de l'obra. 

Amb l'objectiu de reconèixer, valorar i premiar la tasca realrtzada des d'aquelles 
entitats o per aquelles persones que per la seva dedicació i capacitat han 
contribuït a la creació, el foment i la difusió d'aspectes relacionats amb els 
àmbits cultural, mediambiental o patrimonial, el Consell Comarcal, anualment, 
atorga els premis Tarragonès de creació LUCIUS ANNEUS FLORUS i de 
difusió EUTYCHES. 

La convocatòria també s'obre per als ajuntaments perquè disposin d'un mitjà per 
oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que en són 
mereixedores. 
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Per això, consensuat entre els membres de la Junta de Govern Local i amb la 
resta de regidors de l'equip de govern, es considera escaient proposar, atenent la 
seva trajectòria i obra, la candidatura de l'artista gràfic i veí del municipi, Sr. Hugo 
Prades com a candidat al premi Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus 
2016 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA DE D'APROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'UN PROGRAMA 
DE COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L'OCUPACIÓ D'UNA PERSONA 
DESOCUPADA DURANT SIS MESOS PER AL MANTENIMENT l 
NETEJA DE ZONES URBANES. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"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. 

Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració 
social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público 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 Públic d'Ocupació de Catalunya que percebin 
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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 manqur 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 de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a l'adscripció d'una 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 Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 

Atès que l'ajuntament, valorant molt positivament l'experiència dels programes 
de col·laboració social que s'han portat a terme en edicions anteriors, proposo 
que la Junta de govern local acorda adopti el següent acord: 

Primer.- Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'adscripció 
d'una persona, 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. 
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Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 
necessaris per al formalització d'aquet acord" 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS D'IDEES 
PER AL DISSENY DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR. 

''l 'ajuntament pretén fer partícip al veïnat en el disseny de la imatge 
identificativa per difondre la festa major d'estiu de la vila d'aquest 2016 
mitjançant la convocatòria d'un concurs d'idees. 

Sota els paràmetres de la màxima transparència i llibertat creativa s'han 
confeccionat les bases reguladores de l'esdeveniment que consten a 
l'expedient i es donen per reproduïdes. 

Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 

Primer.- Aprovar les bases reguladores del concurs d'idees per al disseny del 
cartell de la festa major de la vila de 2016. 

Segon.- Convocar el concurs d'idees esmentat als efectes que els interessats 
puguin presentar les seves propostes. 

Tercer.- Procedir a la publicació de l'anunci de pública concurrencia a la 
pàgina web de l'ajuntament i punts d'informació municipal i obrir el 
període per la presentació de propostes de participació." 

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 Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA l LES DIPUTACIONS PROVINCIALS 
CATALANES PER ESTABLIR EL PLA D'ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL DE 2016. 

Es dona compte a la Junta de govern local de la següent proposta de l'alcaldia: 

"La Diputació de Tarragona ha signat un Conveni amb la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera 
local 2016. 

Aquest Conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita 
el pagament avançat de l'import d'uns crèdits concrets als ens locals que ho 
sol·licitin. 

Els ens locals que s'adhereixin al Pla extraordinari d'assistència financera local 
2016 cobraran de la Diputació de Tarragona, l'import que ens ha facilitat la 
Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes que es troben 
pendents de pagament. 

En garantia de la devolució de l'import avançat, els ens locals han de transmetre 
a la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits determinats a 
l'acord d'adhesió, de forma que la Generalitat els pagarà directament a la 
Diputació. 

Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 

Primer.- Que l'ajuntament del Catllar s'adhereix al conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la 
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Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, amb què s'estableix el 
Pla extraordinari d'assistència financera local 2016. 

Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat conveni, sol·licita a 
la Diputació de Tarragona un pagament per import de 116.692,93 
euros, per compte dels crèdits que l'entitat té respecte de la 
Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit: 

Doc Financer Codi Concepte Import 
4000142406 18080 FCLC 2013 3.028,67 
4000164516 18080 FCLC 2014 68.848,96 
4000243017 18003 PUOSC 20104 26.889,18 
5000310185 18003 PUOSC 2014 17.926,12 

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, 
l'Ajuntament del Catllar, transmet a favor de la Diputació de 
Tarragona els drets de cobrament dels crèdits esmentats, de manera 
que, per quedar alliberada el deute, la Generalitat de Catalunya els 
ha de fer efectius directament a aquesta Diputació." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT 
DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC PER AL 
FINANÇAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. 

"Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la 
urbanització Sant Roc que se'ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin 
en matèria d'enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta 
d'urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del 
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Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita 
i el comptador de l'enllumenat públic és únic. 

La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l'abonament 
del cinquanta per cent de dues factures d'enllumenat públic corresponent als 
períodes del 30 de novembre al 17 de desembre de 2015 i del 17 de desembre 
del 2015 al 16 de febrer del 2016 i per un import de 349,77 i 1.249,66 euros. 

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

Primer. Aprovar la despesa de 799, 71 euros corresponent el cinquanta per 
cent de les factures d'enllumenat públic corresponent als períodes del 
30 de novembre al 17 de desembre de 2015 i del 17 de desembre del 
2015 al 16 de febrer del 2016, presentades per la Comunitat de 
Propietaris de la Urbanització Sant Roc. 

Segon. Abonar l'import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris 
de la Urbanització Sant Roc. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la 
Urbanització Sant Roc." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

7. TORN OBERT DE PARAULES. 

No n'hi ha. 
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l, essent les cinc de la tarda i cinquanta 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 28 DE 
JULIOL DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-vuit de 
juliol de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, 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-PRES l DENT: 
Joan Díaz i Rull 

REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Joan Morlà i Mensa 

SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 

Oberta la sessió es passa a tractar els punts de l'ordre del dia. 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
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Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 
L'ALCALDIA. 

Per part de l'alcalde es dona compte dels assumptes que es consideren 
rellevants ocorreguts 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, l'alcalde considera 
escaient informar-ne a la Junta de govern local, següents: 

S'ha aprovat per Decret de l'alcaldia la modificació de crèdit 05/2016 sobre 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup del 
programa. Concretament s'ha aprovat l'alta en l'aplicació pressupostària 920-
46500, Tramesa supramunicipal FCLC, per un import de 13.000€ i la baixa en 
l'aplicació 920-22622, Reserva ·aigua Consorci aigües Tarragona, pel mateix 
import. 

Per part del Secretari Interventor s'ha posat de manifest a l'alcaldia la 
conveniència d'incorporar al pressupost, mitjançant la corresponent modificació 
de crèdits, unes partides de despesa per tal de poder portar a terme les 
actuacions següents: 

1. La contractació d'un tècnic per efectuar la revisió i actualització del 
nomenclàtor dels carrers del municipi, així com la determinació dels 
números de policia de totes i cadascuna de les parcel·les i solars del 
terme municipal , per tal de disposar d'una base de dades única i fiable. 
tant a nivell alfanumèric com de planimetria. 

2. La contractació d'una empresa de serveis per tal de efectuar 
l'actualització de l'inventari municipal, ja que actualment està desfasat i 
és obligació de l'ajuntament el mantenir-lo actualitzat. 
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3. La contractació d'una empresa de serveis per tal de elaborar la Relació 
de llocs de treball de l'Ajuntament, amb l'objectiu de reconèixer, valorar i 
especificar la tasca assignada a cada un d'ells, ja que actualment aquest 
ajuntament no disposa d'aquest document obligatori. 

Respecte a la subvenció sol·licitada a la Diputació de Tarragona sobre la 
prevenció d'incendis, ens ha estat denegada al·ludint que no estem en una zona 
de risc forestal alt. 

3. 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. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
1 de juliol de 2016 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 3.666,00 € 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. 

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 3.666,00 € (tres mil sis-cents seixanta-sis euros) com a 
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suport per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori 
mèdic 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. 

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 Joan Díaz i Rull i els regidors Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier T arantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. 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. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
15 de juliol de 2016 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 1.779,68 € per al control de les plagues de mosca 
negra i mosquit tigre i una altra per import de 3.305, 12 € 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. 
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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 les subvenció concedides per la Diputació de Tarragona per 
import de 1.779,68 € (mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta
vuit cèntims) i de 3.305, 12 € (tres mil tres-cents cinc euros amb dotze 
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. 

Segon. Comprometre's a destinar l'import concedit a ta 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 Joan Diaz i Rull i els regidors Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA SEGURETAT A ZONES DE 
BANY (PISCINES). 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
15 de juliol de 2016 se'ns concedí, prèvia la sol·licitud corresponent, una 
subvenció per import de 7.784,00 € 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 7.784,00 € (set mil set-cents vuitanta-quatre euros) 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. 
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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 Joan Diaz i Rull i els regidors Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT 
l CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES l SERVEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"Mitjançant Decret 273/2016, de 12 de juliol, s'han aprovat les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniments i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017 i s'ha obert la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds (DPGC núm. 7162, de 14 de juliol de 2016). 

Aquesta línia d'ajuts fou implementada com a novetat en la convocatòria del 
PUOSC 2013-2016, regulada pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, en 
règim de simple concurrència. 
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Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PUOSC 2016-
2017, línia de manteniment i conservació, que consta a l'expedient i es dóna 
per reproduïda. 

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. 

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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l'alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Concórrer a la línia de manteniment i conservació del Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya, quinquenni 2013-2016 per fer front a les 
despeses incloses a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de l'Ordre 
EHA/3565/2008, relatiu a reparacions, manteniments i conservació. 

Segon. Aprovar tota la documentació necessària que justifica la inclusió de la 
sol·licitud al PUOISC 2013-2016 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. Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
tota la documentació tècnica i administrativa necessària de 
conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT PER AL 
PERÍODE 2016-2019. 

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta 
d'acord: 

"L'ajuntament té establert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l'objectiu de fixar les 
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques de 
joventut del municipi, establertes en el marc del Pla nacional de joventut de 
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació 
de la figura de la tècnica de joventut mancomunada. 

La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració 
amb la regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al període 
2016-2019, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en compte 
totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el concepte de 
joventut en l'actualitat, involucrant als joves i entitats juvenils per tal d'afavorir 
la integració i la implicació d'aquests en les polítiques que els afecten i en la 
cohesió juvenil local. És, doncs, l'element definitori de la política integral de 
joventut del municipi integrat dins el Pla Nacional de Joventut. 

Es tracta d'una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques 
integrals de joventut des de la proximitat. 

Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2016-2019 que 
consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 

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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l'alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi per als anys 2016-2018. 
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Segon. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès en 
legal forma." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

8. TORN OBERT DE PARAULES. 

Intervé la regidora M. Goretti Gatell Anglès que posa en coneixement de la 
Junta de Govern l'estat deplorable de la font vella. 

Respon l'alcalde, Joan Díaz i Rull, que es farà en una primera fase una neteja 
i després s'estudiarà el seu condicionament. 

Intervé el regidor Marcelo Javier Tarantino Mingo exposant que caldria tapar 
l'espai que queda del canal de desaigües del centre cultural amb la paret per 
tal que no s'hi posin els ratpenats, ja que actualment els ratpenats es situen allí 
a la nit amb el contundent increment d'excrements a la zona del Centre Cultural 
i Centre Mèdic. 

Respon l'alcalde Joan Díaz i Rull dient que s'està estudiant, per tal de no 
molestar els ratpenats, de posar caixes niu en diferents llocs del municipi per 
tal que no ocasionin tants danys els seus excrements. 

l, essent les set hores i vint 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 El secretari. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 
D'AGOST DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia divuit d'agost 
de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde-president, 
es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després s'assenyalen 
per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 

REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 

SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 

Oberta la sessió es passa a tractar els punts de l'ordre del dia. 

1. PRO POST A D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE JULIOL 
DE 2016. 

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEl DE 
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (E-NOTUM) QUE PRESTA EL 
CONSORCI D'ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC). 

L'Alcalde dóna compte de la següent proposta d'acord: 

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

"El proper 2 d'octubre entrarà en vigor la nova llei de procediment administratiu, 
la qual, entre d'altres, estableix l'obligació per part de les persones jurídiques 
de dirigir-se telemàticament a l'ajuntament i per part nostre l'obligació d'efectuar 
les notificacions que s'hi dirigeixin, també de forma telemàtica. 

Això comporta la necessitat de disposar d'un aplicatiu informàtic que doni 
resposta a aquesta necessitat, de tal manera que aquestes notificacions 
s'ajustin a la legalitat i tinguin la mateixa validesa que les efectuades 
personalment o mitjançant el serveis de correus. 

Per tal de donar solució a aquesta problemàtica el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya ha desenvolupat un aplicatiu anomenat "E-NOTUM", de 
tramesa de notificacions (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 !'E-tram es registren automàticament en el registre 
d'entrades simultàniament amb els apunts que fan manualment els funcionaris 
municipals. 

Per tal de poder disposar de l'aplicatiu E-NOTUM cal fer una sol·licitud al 
consorci Administració Oberta de Catalunya per tal que l'activin. 

Per tot això aquesta Secretaria creu convenient que aquest ajuntament 
decideixi procedir a la implantació del programa E-NOTUM com a gestor de les 
notificacions d'aquest ajuntament. 
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No obstant l'ajuntament acordarà el que consideri més convenient." 

A la vista d'aquest informe, aquesta alcaldia i per tal de donar un impuls a la 
Implantació de la "Administració electrònica" en el nostre municipi, proposo que 
la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 

Primer, Sol· licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya que activi 
l'aplicatiu informàtic "E-NOTUM" per al nostre ajuntament, amb la 
finalitat que sigui aquest programa l'utilitzat per gestionar les 
notificacions d'aquest ajuntament. 

Segon. Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al servei. 

Tercer. Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del servei per part del Consorci AOC i que es troben 
publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 

Quart. Habilitar al consorci AOC com encarregat del tractament de les dades 
de caràcter personal a les quals pugui tenir accés. 

Cinquè. Facultar a l'alcalde per la signatura dels documents que 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 Joan Diaz i Rull l els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

3. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. 
SALVADOR MATEU l COLL, AGUTZIL MUNICIPAL, PELS DANYS 
MATERIALS SOFERTS EN L'EXERCICI DE LES SEVES TASQUES. 
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L'Alcalde dóna compte de la següent proposta d'acord: 

"En data 28 d'abril de 2016, dins l'horari laboral, el Sr. Salvador Mateu, agutzil 
d'aquest Ajuntament, es trobava a la Urbanització Els Cocons del nostre terme 
acompanyant a l'enginyer municipal, Sr. Antoni Anglès, a fer una revisió d'una 
llicència d'obres. A l'anar observant la vivenda, objecte de la inspecció, va 
donar-se un cop a la cara amb un senyal indicador del carrer Juli Garreta, 
provocant ratllades a les ulleres que duia a més d'un cop al front degut a que la 
senyal estava col·locada a 1,65m del terra i esbiaixada respecte al carrer, 
sobresortint d'aquest. 

Aquest fet, va ocasionar que les ulleres particulars del Sr. Mateu es trenquessin, 
quedant inservibles. Enter:ient que es tracta d'un accident de treball, 
l'Ajuntament és el responsable per danys i perjudicis causats tot i no ser-ne el 
culpable. 

En data 4 de maig l'òptica la universitària li emet unes ulleres noves al Sr. Mateu 
per import de 300,00€. 

En data 5 de maig de 2016 i registre d'entrada 1243 el Sr. Mateu ha presentat 
instància reclamant que se li aboni aquest import al seu compte bancari. 

Per tot això proposo que a la Junta de govern local acordi: 

Primer. Abonar la quantia de 300€ al Sr. Mateu pel trencament de les seves 
ulleres. 

Segon. Notificar-li aquest fet a l'interessat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA O' APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER A L'ANY 2016. 

L'Alcalde dóna compte de la següent proposta d'acord: 

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

Mitjançant acord d'aquesta Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2016 
es va aprovar el Pla Local de Joventut per als anys 2016-2018, 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 referit, el projecte d'activitats ANIMA'T 
CAT 2016 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 TSF/1901/2016, de 27 de juliol, 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 2016 (DOGC número 7176, de 3 d'agost 
de 2016) i examinada l'Ordre TSF/200/2016, de 18 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 (DOGC número 7173, de 29 
de juliol de 2016). 

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

Primer. Aprovar el projecte d'activitats AN l MAT CA T per a l'any 2016 redactat 
d'acord amb el Pla Local de Joventut. 

Segon. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies per a projectes 
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 l'Ordre 
TSF/200/2016, de 18 de juliol. 

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 s1gu1 
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès i al Departament de 
Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE 
JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A 
CATALUNYA. 

L'Alcalde dóna compte de la següent proposta d'acord: 
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"Vista la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre convocatòria 
per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya (DOGC número 7177, de 4 d'agost de 2016). 

Examinats els requisit objectius de la convocatòria referida, en especial que la 
xifra d'atur registrat entre els menors de 30 anys sigui superior a 20 persones, 
essent-ne 24 a data de referència 31 de març de 2016 segons dades de 
l'IDESCAT, es constata que l'ajuntament els compleix i, per tant, esdevé 
potencial beneficiari d'aquests ajuts. 

Conscients de la dificultat d'accés dels joves amb formació reglada o aptitud 
laboral per accedir al mercat de treball o per consolidar-s'hi se'ns planteja la 
possibilitat de contractar dues persones joves per donar resposta a diverses 
necessitats puntuals derivades de la ·prestació·dels serveis municipals. 

Per una banda esdevé escaient revisar i reordenar el nomenclàtor de vies 
municipals tant per esmenar deficiències observades i manifestades des de 
l'aprovació del nomenclàtor vigent com assignar de forma definitiva els nombres 
de policia a la trentena de nuclis urbans que conformen el municipi. 

També escau contractar una persona que pugui organitzar i sistematitzar els 
canals de difusió del potencial turístic, cultural i lúdic de la població. 

Examinat el Decret 31/20151 de 3 de març. pel qual es regula la declaració de 
la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual 
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es 
declari la implantació d'un equipament penitenciari. 

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

Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 
regulada per l'Ordre TSF/1911/2016, d'1 d'agost. 

Segon. Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l'execució del projecte 
esmentat. 
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Tercer. Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui 
necessària al Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat." 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l'alcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

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 quatre de la tarda i cinquanta-un 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 El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE 
SETEMBRE DE 2016 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia u de setembre 
de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, 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: 

Joan Díaz i Rull 

REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 

SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 

Oberta la sessió e~ sa a tra~ r : l~ onl~ e l'ordr 

1. PROPOSTA D'~PtRO AaÍO ,, J E 1/ L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT À~ SESS ~Ó 8

7
..1RDINARIA DE DATA 18 D'AGOST 

DE2016. . "-

Es dóna compte de l'esborrany, d~ l'acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària ce data 18 d'agost de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat. 

2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 
L'ALCALDIA 

L'Alcalde dóna compte dels següents assumptes: . 
Que està previst dotar al p~r:Sonal él'e .. la hrig~qa municipal de la uniformitat 
d'hivern per tal d'unificafj lad1aJ!(mJ110~ la.im~t9e del servei i les condicions de 
treballs d'aquest col· lectn:l~-K ~~f~ ._, 

• --~~ ¡i.~ ♦t.• ., 

Que amb converses m1~f füngvdes a la t~ b~llàdora Anna Garrida, guia del 
castell, ens ha posat de manifes t a sêva intenció de, en un termini breu de 
temps, sol· licitar excedència voluntària. 

/ 
3. PROPOSTA D' ADJUDIC~CIÓ DEb. SUBMINISTRAMENT DE DOS 

DESFIBRIL·LADORS SÉMIAUTON(ÀTICS. 

L'Alcalde dóna compte La s~ j:,~ ta.~ rd: 
t:-

"D'acord amb els ~estudis d~{ !~gènc~ d'.A!fluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques del Departament_,.dé Saf~ aqs,~ritqi1al Ca>&alut, els anys 2011 i 2012 
l'ajuntament va adquirir- dós eq urps DJ=A l desfib!iil·lador extern automàtic) un 
per al consultori mèdic municipal i 1t 1tréJper ~l"'la seva instal·lació al vehicle 
adscrit principalment al se~ ei dels vigilants/ municipals. Posteriorment, l'any 
2014 es va adquirir i instal·l~ un nou e(uip desfibril·lador, ubicat dins una 
estructura metàl·lica, comercialm~nt anomenada tòtem, davant del centre 
cultural. / 

Continuant amb aquesta tasca de convertir el Catllar en un murnc1p1 
cardioprotegit es considera escaient adquirir dos equips desfibril·ladors més per 
tal de cobrir els events esportius, lúdics i culturals que organitza l'ajuntament o 
qualsevulla entitat en les instal·lacions municipals: camp de futbol municipal, la 
torre d'en Guiu o els edificis de l'institut escola. 

Amb aquesta finalitat s'ha sol·licitat oferta econòmica a l'empresa Saniform que 
compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca. 
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Vist que 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 138.3, la tramitació de 
l'expedient únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 

Atès que d'acord amb 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 supòsit~, pod.eht adjrudicar-se directament. 

\ ~ ~ 
~ ~ ' . 

En conseqüència, proposO:-a· la'\Jun1a --9e Govern Local que adopti el següent 
acord : , :i.._,. ~::.~-~ ~,. 

) ... :P-\ ~ 
~ ;;,'-¡_. 

Primer. Adjudicar diréêlarne11t el sublíTilinj,$tràment de dos equips DEA 
(desfibril·lador externa utóñiatic), l'empresa Saniform per la quantitat 
de 3.950,00 euros (equi~alents a 3.264,00 euros més 686,00 euros 
corresponents al 21% dHVA)>d'acord amb el pressupost presentat. 

Segon. Aprovar la despesa'amb càrre~ igent pressupost municipal. 

Tercer. Notificar aquela'reg&sal als efectes escaients." 

Acte seguit es sot~ votac~~ (~[!S!Sla .d{'¡-;:lcaldia amb el següent resultat: 

f'\) )1~Y 
Hi voten a favor l'alcale~dÍ~an D[az ), a~,, i els ¡ egidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i M~fcelò JaVl~r Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap V 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI l SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA) PER A LA 
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REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ l MANTENIMENT 
DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ. 

L'Alcalde dóna compte de la següent proposta d'acord: 

"Vista la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua 
TES/1899/2016, de 22 de juliol , per la qual es fa pública la convocatòria de 
subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i 
manteniment de les lleres públiques en tram urbà durant els anus 2016 i 2017, 
i les seves bases reguladores: ·~ 

Ut• 
-i.:.- ., - l 

Alhora, examinades les,b$ise~ gerler:af~1gu'e coosten a l'annex de la Resolució 
esmentada, segons les qüàJ.~~ta~~ ·realiÍzar projectes inclosos dins el 
Programa de mantenimen~1 cqftsetv~ 16 d_e les lleres públiques per a la gestió 
de la vegetació de riberaí la_ n~feja-dels ele.mentsNegetals que poden acumular-
se a l'espai fluvial. - _. 

Aquests treballs seran realitzats difecta~nt per l'Agència Catalana de l'Aigua 
mitjançant l'Empresa Pública _sj,6 la Gener.alitat (Societat mercantil Anònima), 
Forestal Catalana, SA, essi lilt a.-eàr.rec de✓f~untament el 20% del cost total de 
l'actuació sol·licitada, estaólif"\kt:Jn dpgU,.de 1 ~ QOO € per actuació d'aportació 
supramunicipal, i s'art~ l!ilaran,'da , e,ser?bene~·e~ r,is de l'ajut pretès, mitjançant 
la signatura d'un co.9,\leni regul Yc!ór e tre~lt,\CA i l'ajúajament. 

Examinat el project~ e l'aotivila )'eiÍÍíi:Ji3~~r l'ar9~it; cle de l'ajuntament Sr. 
Jonathan López Skooj, gcie p'teJj{u gptuarlen 9-0s trams del riu, el primer a 
l'alçada del comellar de la Cati~era i~ I se'Qorya tocar de la via del tren d'alta 
velocitat. Aquesta actuació, cas de dur-se ,a terme si s'obté el finançament 
suficient, permetrà descarreg}-r~ 'obstacLes la llera del riu en cas d'avinguda, 
preservar la zona humida aigües av.all i augmentar la seguretat de les persones. 

Alhora cal remarcar que aquesta neteja que es promou seria complementària a 
les actuacions que en aquest marc ve realitzant l'ajuntament per al manteniment 
i conservació de la zona humida protegida de la resclosa (Espai d'Interès 
Natural Protegit) i a l'entorn del parc municipal de la Torre d'en Guiu i de totes 
les alteres actuacions que, de forma coordinada amb grups ecologistes i de 
custòdia del riu, com ara Salvem el Gaià o l'Associació Mediambiental la Sínia, 
es duen a terme. 
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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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l'alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 

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, proJ?0so 9 la J~mta ... d_e 1<Sovern Local que adopti el següent 
d. l'"".' ..!;i ... C, I- • 

acor . ~~ ... 1;. ~~;1:_:t~~ 
'J;' .. ~~;_~~~~ 

Primer. Aprovar la co11c.üf!'_ 1 ei~ ta ootw0catòria de subvencions regulada 
per Resoluda E,S/898/2014, d'~ 1,;d'abril, per a la realització 
d'actuacions de con~ r\Ïérció 1manteniment de les lleres públiques en 
tram urbà. 

Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l'esmentada 
convocatòria, 7onsta~ l'ex, ~ ient i es dóna per reproduïda. 

Tercer. Sol·licitar un ajut enQ FalJ';'!iliim l'le conformitat amb les bases 
de l'esmentada convoèatòl'Ía~ 

Quart. Donar !;asilat d'~JI e: /r.3~r~ \Jde la ¿{ocumentació que sigui 
necessària )>J'Agèhoià ~ atal,a'1;fa p-Je l'AigtJa." 

Ll : 1 ¿j 7 
Acte seguit es sotmet a votaG·ó la proposta d, ~lcaldia amb el següent resultat: 

Hi voten a favor l'alcalde Joan Gliaz i f)l!III i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcè!W'.'.Javier Tarantino Mingo. 

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

5. TORN OBERT DE PARAULES. 
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No n'hi ha. 

l, essent les cinc de la tarda i cinquanta 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 El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE 
SETEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quinze de 
setembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
  
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE 
SETEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de setembre de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ 
SOCIAL I L’AJUNTAMENT PER A L’EXHIBICIÓ TEMPORAL DE 
L’EXPOSICIÓ “EVOLUCIÓ PALEOAMBIENTAL I POBLAMENT 
PREHISTÒRIC A LES CONQUES DELS RIUS FRANCOLÍ, GAIÀ, SIURANA 
I RIERES DEL CAMP DE TARRAGONA”. 
 
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Amb data 24 de març de 2014 es va signar el conveni marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament del Catllar i l’IPHES per a la participació en investigacions 
relacionades amb l’arqueologia i el desenvolupament del patrimoni cultural, en 
les seves vessants de recerca científica, docència, divulgació i promoció 
 
L’IPHES, amb l’objectiu de promoure accions de divulgació de la recerca 
científica, ha creat l’exposició itinerant “Evolució paleoambiental i poblament 
prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de 
Tarragona”, amb la finalitat de donar a conèixer al públic en general i, més 
concretament, al territori del seu abast, en què consisteix aquest projecte de 
recerca i els resultats obtinguts. 
 
L’Ajuntament del Catllar sempre s’ha mostrat interessat, i conseqüentment ha 
impulsat i donat suport logístic a les tasques relacionades amb la recerca i 
socialització del coneixement que l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira 
i Virgili i l’IPHES han dut a terme en els jaciments arqueològics dels Vinyets, la 
Cativera i l’Era del Castell, localitzats al seu municipi, i en concret, en exhibir 
l’exposició itinerant abans esmentada. 
 
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar l’acord de col·laboració amb l’IPHES per a l’exhibició de 

l’exposició “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les 
conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de 
Tarragona”. 

 
Segon.-  Aprovar el document a subscriure amb l’IPHES per tal de portar a 

terme l’exposició esmentada. 
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Tercer.-  Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com 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 Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL D’HIVERN DEL 
PERSONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS. 
 
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Mitjançant Decret de l’alcaldia 2015/460, de 28 de setembre, es va aprovar  el 
quadrant de distribució de la jornada laboral del personal de les oficines 
municipals, tant personal laboral com funcionari, per al període d’hivern, d’acord 
amb el següent quadre-resum:  
 

 Dilluns - Dijous Divendres 
Matí 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 
Tarda 16:00 a 19:00  

 
Establint que habitualment hi havia un mínim de dues persones treballant en torn 
de tarda i que quant això ocorria, aquestes persones finalitzaven la seva jornada 
laboral de matí a les 14:30 h per disposar de més temps de descans per afrontar 
la segona part de la jornada. 
 
Posteriorment mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/261, de 30 de maig, 
es va aprovar el quadrant de distribució de la jornada laboral del personal de 
les oficines municipals, tant personal laboral com funcionari, per al període 
d’estiu, segons el detall següent: 
 
Horari laboral del 20/06 al 18/09 de 2016: 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 08.00 a 15.00 h 
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Dijous: de 08.00 a 14.30 h i de 16.00 a 19.00 h 
Tardes que es tancarà: 23 de juny i 4, 11, 18 i 25 d’agost. Aquests dies l’horari 
de matí serà de 08.00 a 15.00 h 
 
Essent pròxima a exhaurir-se la vigència d’aquest horari d’estiu i per tal de 
millorar encara més la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors 
de l’ajuntament sense desoir les necessitats dels veïns i afavorint que a les 
tardes que hi ha atenció al públic es pugui comptar amb el major nombre 
d’efectius treballant, no havent-se de permutar horaris o recuperar i bescanviar 
torns amb d’altres companys, es proposa aprovar l’horari de treball i d’atenció 
al públic que tot seguit es relaciona, deixant la distribució del personal a la 
resultant de l’autoorganització que el col·lectiu assoleixi: 
 
Horari: 
Matins: 08.00 a 15.00 h. (14.30 si es treballa la tarda) 
Tardes (dimarts i dijous): 16.00 a 19.00 h 

 
Atenció al públic: 
Matins: 09.00 a 14.00 h.  
Tardes: 16.00 a 18.30 h 

 
Aquesta proposta, respecte del personal laboral i d’acord amb els articles 34 i 
41.1 de l’Estatut del Treballadors, suposa una modificació de les condicions de 
treball atès que es produeix una redistribució  del temps de treball, durant un 
període concret, respecte el contracte signat inicialment, però que no es poden 
qualificar de substancials per quant el còmput global de la jornada laboral es 
manté. 
 
Alhora, i pel que respecta al personal funcionari afectat, és d’aplicació 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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 

i=---•~•~Md 
_____J,____ 
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Primer. Aprovar el quadrant de distribució de la jornada laboral del personal 

de les oficines municipals, tant personal laboral com funcionari, 
d’acord amb la descripció que consta a la part expositiva d’aquesta 
resolució. 

 
Segon. Advertir als interessats que:  
 
 - El present horari no podrà entrar 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. Donar trasllat d’aquest decret als interessats en legal forma.” 
 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ 
DEL SISTEMA PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA SANITÀRIA CALENTA 
ALS VESTIDORS DE L’INSTITUT. 
 
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Dins del complex de l’antiga escola pública situada a l’Av Catalunya i que 
actualment està destina a institut, hi ha unes instal·lacions esportives que es 
destinen a la practica de l’esport per part de diversos clubs esportius del 
municipi. 
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Com a part integrant d’aquesta instal·lació esportiva hi ha uns vestidors que 
disposen d’un sistema d’aigua calenta sanitària manifestament insuficient, 
especialment respecte de quantitat d’aigua calenta a subministrar en el moment 
en que totes les dutxes estan en funcionament; per la qual cosa per part del 
servei d’enginyeria d’aquest ajuntament s’ha redactat una memòria valorada 
dels treballs a realitzar per tal de donar solució al problema esmentat. 
 
Amb aquesta finalitat s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa Electricitat 
Dalmau S.L. que compta amb la capacitat i la solvència escaients per 
escometre la tasca, la qual ha pressupostat l’obra a realitzar en 8.287,12 dels 
que 6.848,86 euros corresponent al pressupost d’execució i 1.438,26 euros a 
l’IVA. 
 
Vist que 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 138.3, la tramitació de 
l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent.  
 
Atès que d’acord amb 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. 
  
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar directament l’obra de remodelació del sistema d’aigua 

calenta als vestidors de la zona esportiva de l’institut, l’empresa 
Electricitat Dalmau S.L. per la quantitat de 8.284,12 euros 
(equivalents a 6.848,86 euros més 1.438,26 euros corresponents al 
21% d’IVA), d’acord amb el pressupost presentat. 

 
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec al vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.” 
 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL SERVEI ACTIU 
DEL FUNCIONARI MUNICIPAL JOSEP LLOP I TOUS. 
 
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Mitjançant escrit de data 2 de setembre de 2016 el Sr. Josep Llop i Tous, 
funcionari d’aquest ajuntament, sol·licita la prolongació en el servei actiu fins a 
l’edat de 70 anys d’acord amb l’article 67 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
El Sr. Llop exercia les tasques d’arquitecte municipal des de l’any 1981 
mitjançant contracte de serveis signat el dia u de juliol d’aquell any i passà a ser 
funcionari de l’ajuntament en data 1 de maig de 2003. 
 
Durant aquests anys ha esdevingut peça clau en l’ordenació urbanística del 
territori, essent el redactor, entre d’altres, de les següents figures del 
planejament municipal: 
 
- Normes Complementàries de les Normes Subsidiàries del Catllar, en 
col·laboració amb el també arquitecte, Sr. Anton Pàmies i Martorell (anys 1983). 
- Normes Subsidiàries de planejament municipal, redactades en col·laboració 
amb l’arquitecte Sr. Miquel Ripoll, aprovades definitivament per la CTU l’any 
1991. 
- 8 Modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de planejament 
municipal (1 el 1997) (1 el 1999) (4 el 2002) (1 el 2004) (1 el 2006). 
- Redacció del Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament municipal. 
Any 2006. 
- Redacció de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Any 2006. 
- Redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del Catllar i 
coordinació de l’equip pluridisciplinar que ha participat en la seva elaboració.  
 
Alhora ha redactat nombrosos projectes d’obres municipals, entre els que en 
destaquen, més recentment: 
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- Projecte de l’obra de “construcció de la llar d’infants municipal”, amb un pressupost 
de licitació de 731.314,63 €, IVA inclòs.  
- Projecte bàsic i executiu "de consolidació, reutilització i revalorització cultural del 
castell, segona fase", amb un pressupost de licitació de 487.862,17 €, IVA inclòs. 
- Projecte bàsic i executiu “d’ampliació de l‘ajuntament”, amb un pressupost de 
licitació de 312.681,36 €, IVA inclòs. 
 
L’anteriorment citat precepte de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que 
l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris, que cal declarar d’ofici, és als 65 
anys, excepció feta d’aquells que sol·licitin la pròrroga en el servei actiu. Amb 
independència d’aquesta norma l’edat de jubilació i el període de cotització 
també es troben regulats a l’art. 161.1.a i a la disposició transitòria vuitena del 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS): haver complert 67 anys d’edat 
o 65 anys acreditant 38 anys i 6 mesos de cotització  
 
Aquesta prolongació de la situació de servei actiu és voluntària per al personal 
i també per a l’Administració, que ha de resoldre de forma motivada l’acceptació 
o denegació de la prolongació llevat del personal funcionari de la policia local, 
dels serveis d’extinció d’incendis i dels agents rurals de les comunitats 
autònomes i de les corporacions locals que, d’acord amb la disposició 
addicional 24a de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de reforma de la funció pública, 
en queden expressament exclosos. 
 
En el mateix sentit que fins ara resa l’article 232 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Pel que fa a la possibilitat de pròrroga del servei actiu es troba regulada a l’art. 
38.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en 
un text únic dels preceptes de determinats textos legal vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, el qual estableix: 
 
Valorant de forma molt especial i positivament l’aptitud per a l’acompliment de 
les tasques i funcions pròpies del lloc de treball que s’ocupa, la conducta 
professional, el rendiment i l’assoliment d’objectius i, finalment, tenint en compte 
que la prolongació permetrà una planificació i racionalització adequades i 
mesurades dels recursos humans, es considera escaient atendre la petició 
presentada. 
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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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer. Acceptació de la sol·licitud de perllongar en el servei actiu al 

funcionari de carrera, arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous fins 
a l’edat de 70 anys.  

 
Segon.  Notificar aquest acord a la persona interessada en legal forma, així 

com al Registre de personal, a la Tresoreria i traslladar-la als 
representants sindicals, als efectes escaients.” 

 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
LA CAMPANYA MULLA’T DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. 
 
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El proppassat diumenge dia 10 de juliol es celebrà, de forma conjunta amb la 
majoria de piscines de Catalunya, la jornada solidaria Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple amb una alta participació. Es recaptaren, en concepte de venda de 
material que subministra la mateixa fundació organitzadora, un total de 224 €. 
 
El valor del material que va quedar pendent de vendre es valora en 377 €. 
 
L’import recaptat per la venda d’entrades a la piscina municipal el dia de 
celebració de la jornada per l’esclerosi múltiple va ser de 684 €. 
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Per tal de formalitzar la col·laboració d’aquest municipi amb la Fundació 
Esclerosi Múltiple en la seva lluita per combatre aquesta malaltia, proposo a la 
Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Fer entrega a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 224,00 euros 

recaptats en la venda de material subministrat per aquesta entitat. 
 
Segon.-  Concedir una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple per import 

de 1.097,00 corresponent als import recaptats per la venda d’entrades 
a la piscina municipal i el valor del material no venut.” 

 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER 
L’ORGANITZACIÓ DE   FESTES  D’ESTIU A LES URBANITZACIONS. 
 
Arribat a aquest punt el senyor alcalde proposa deixar-lo pendent sobre la taula 
amb la finalitat de reclamar informació econòmica de les despeses efectuades 
per tal de poder valorar l’import de l’aportació municipal. 
 
8.  TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent un quart de vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el 
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde        El Secretari   
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia vint-i-nou 
de setembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa tractar per raó d’urgència els 
assumptes següents: 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA PRESENTADA PER LA TREBALLADORA ANA GARRIDO 
ELENA, GUIA DEL CASTELL. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL GUIA DEL CASTELL. 
 
Debatuda la urgència dels assumptes a incorporar a l’ordre del dia, aquesta és 
aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local. 
  
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
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1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE 
SETEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de setembre de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 
L’ALCALDIA.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.-  Francesc Càceres ha retornat les claus dels baixos dreta per 

finalització dels treballs.  
 
FC Càceres també ha dit que, respecte al pressupost per fer els treballs a la 
presó, que importava 4.560,19 €, ens podem estalviar la partida de tractament 
amb Biosal de 1.560 €, com en la sala que acabem de fer, per executar-la més 
endavant si la solució inicial no funciona. 
 
Així doncs, els números serien: 
 
Retirar morter:         323,00 € 
Regularitzar parets amb Biocalce   1.885,75 € 
BASE I      2.208,75 € 
IVA 21%         463,84 € 
TOTAL      2.672,59 € 
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El pressupost era de 3.768,75 €.  
 
De l’obra executada al local de la planta baixa d’accés des del carrer havíem 
consignat 7.000 € mitjançant modificació de crèdit i el cost dels treballs, segons 
pressupost, és de: 5.454,47 € (IVA inclòs) 
 
Romanent a la partida: 1.545 € a manca dels treballs de pintura. 
  
2.-  S’ha comprat a TECNOL pintura vial per repintar els passos de 

vianants de la urbanització Pins Manous III a sol·licitud dels membres 
de la Junta de Compensació. Ells mateixos executaran els treballs. El 
cost del material és de 1.346,34 € IVA inclòs. 

 
3.-  Adquirits equips per fitxar a l’ajuntament, magatzem brigada i escoles 

noves. Ja instal·lada a l’ajuntament i magatzem, resta instal·lar el de 
les escoles. Cada equip  

 
4.-  Sol·licitat taller gratuït a Diputació “La factura de la llum, com podem 

reduir-la” que consistirà en una xerrada pràctica al públic que vulgui 
assistir-hi. Hem de fer difusió. Cal proposar dues o tres dates per fer-
lo i ells proposen les 19.00 h com una hora bastant propícia.” 

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’INSTITUT-
ESCOLA L’AGULLA PER A L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI DEL CENTRE 
SITUAT AL CAMÍ DE TARRAGONA S/N, GESTIONAT PER L’ICF, PER AL 
CURS ESCOLAR 2016-2017.  
 
El Sr. Alcalde dóna 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: 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 
 
 

4 
 

 
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 
2016-2017”, i procedir a la subscripció del mateix. 

 
Segon.-  Facultar tan 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 l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’INSTITUT-
ESCOLA L’AGULLA PER A L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI DEL CENTRE 
SITUAT A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, NÚMERO 3, PER AL CURS 
ESCOLAR 2016-2017. 
 
Arribat a aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que el retira de 
l’ordre del dia.  
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
PER AL SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 2015-2016.  
 
El Sr. Alcalde dóna 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 
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el procediment per a la concessió de subvencions dels centres de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015-2016. 
 
Examinada la documentació necessària 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. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
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 2015-
2016. 

 
Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada 

convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 

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. 

 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, 
ANUALITAT 2016.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 de febrer de 
2016, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les bases específiques 
reguladores que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions 
de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal als ajuntaments, les 
quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al 
Butlletí Oficial de la Província número 79, de 26 de febrer. 
 
Aquest Ajuntament pretén que des de la Diputació de Tarragona es realitzi un 
estudi dels llocs de treball de l’ajuntament que condueixi a la confecció de la 
Relació de Llocs de Treball. Aquesta tasca quedà en suspens degut al volum 
de feina que tenia la Diputació en aquell moment, fet que ens faculta per 
concórrer a aquesta convocatòria per sol·licitar aquest servei a través d’una 
empresa externa.  
 
El cost estimat dels treballs és de 8.827,00 € (vuit mil vuit-cents vint-i-set euros) 
IVA inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud que consta a l’expedient 
i es dóna per reproduït. 
 
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 les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 
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Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació 
de Tarragona, per a la concessió de subvencions de caràcter 
excepcional del Servei d’Assistència Municipal. 

 
Segon. Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés 

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

 
Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 

l’esmentada convocatòria. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de  tota la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la 
base cinquena de la convocatòria. 

 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA PRESENTADA PER LA TREBALLADORA ANA GARRIDO 
ELENA, GUIA DEL CASTELL.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
La treballadora de la corporació municipal, Sra. Ana Garrido Elena, amb règim 
laboral, és guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià des del 14 
de juny de 2012. 
 
Vist que en data 28 de setembre de 2016 (RE 814) l'esmentada Sra. va presentar 
escrit sol·licitant l'excedència pel termini de dos anys, a partir de l'1 de novembre 
de 2016. 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 
 
 

8 
 

Vist el que estableixen respecte de l'excedència voluntària l’article 46 del Reial 
Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l'Estatut dels treballadors. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.- Concedir a la Sra. Ana Garrido Elena, guia del Centre d’Interpretació 

dels Castells del Baix Gaià en règim laboral i amb caràcter fix, el dret a 
un període d'excedència voluntària de dos anys a comptar des de l'1 de 
novembre de 2016, sense que aquest període computi a efectes de 
triennis, grau i drets passius.  

 
Segon.- Notificar-li aquest acord a la interessada i als representants sindicals.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC 
DE TREBALL GUIA DEL CASTELL. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
Arran de la concessió a la Sra. Ana Garrido Elena, guia del Centre d’Interpretació 
dels Castells del Baix Gaià en règim laboral i amb caràcter fix, del gaudi del dret 
a un període d'excedència voluntària de dos anys a comptar des de l'1 de 
novembre de 2016 cal iniciar els tràmits per a la provisió del referit lloc de treball. 
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L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30 
d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de 
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament 
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració 
local. 
 
L’art. 21.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament 
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos 
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, l’ajuntament només hauria de procedir a la contractació de 
personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les 
següents condicions, degudament motivades: 
 
- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti 

al funcionament dels serveis públics essencials 
 
Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques de guia del Centre 
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, cal proveir d’urgència la nova 
contractació de personal. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.-   Declarar el caràcter prioritari i essencial, pel manteniment del normal 

funcionament i garantia en la continuïtat de prestació dels serveis 
municipals, de les tasques de guia del Centre d’Interpretació dels 
Castells del Baix Gaià. 

 
Segon.-  Procedir a la convocatòria de procés de selecció per a formació de 

borsa de treball de guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix 
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Gaià (Categoria professional laboral A2) destinada a cobrir 
substitucions de la mateixa Categoria professional. 

 
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.- Traslladar 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.-  Sens perjudici de la immediata executivitat d’aquesta Resolució es 

donarà compte al Ple en la propera Sessió Ordinària que es celebri. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
9.  TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent tres quarts i cinc minuts de sis de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, 
estenc la present acta. 
 
L’Alcalde        El Secretari   
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 
D’OCTUBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia sis d’octubre 
de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde-president, 
es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen 
per tal de celebrar sessió extraordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1.  PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 

MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS. 
 
Per part del Sr. Alcalde es dona compte als membres de la Junta de govern 
local que s’ha iniciat un expedient per tal de determinar les modificacions que 
cal introduir en les ordenances fiscals vigents i els sol·licita procedir a un anàlisi 
conjunt dels textos i tarifes vigents i així elaborar una proposta per tal de ser 
sotmesa al proper Ple per la seva aprovació. 
 
Es procedeix a l’anàlisi del text de les ordenances fiscal vigents i es proposa el 
següent: 
 
NÚM. 1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
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No es modifica. 
 
NÚM.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Modificar l’apartat 1 de l’article 6. Tipus de gravamen i normes de gestió que 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
1. El tipus de gravamen és de 0,50% amb un mínim de 50,00 euros. 
(Abans: 1. El tipus de gravamen és de 0,50%.) 
 
Modificar l’apartat 12 e) de l’article 6. Tipus de gravamen i normes de gestió que 
quedarà redactat de la següent manera: 
 
e) Per llicències de parcel·lació i agrupació el 0,15% del valor dels immobles 
objecte de la llicència. 
(Abans: e) Per llicències de parcel·lacions, agrupacions i segregacions 
0,15€/m2) 
 
NÚM.3. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES, 
GRUES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 
No es modifica 
 
NÚM.4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
Modificar l’annex de tarifes que quedarà redactat de la següent manera: 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
- Per dia: 0,50 euros per metre quadrat. 
(Abans: Per dia: 3€ metre lineal) 
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Modificar l’article 4. Normes de gestió, afegint-hi els apartats 5 i 6 amb el 
següent redactat: 
 
“5. En el cas que les instal·lacions que ocupin la via pública necessitin energia 
elèctrica pel seu funcionament, aquesta haurà de ser subministrada pel propi 
interessat i en cap cas serà subministrada per l’ajuntament. 
 
6. En el cas d’utilitzar generadors elèctrics caldrà minimitzat al màxim el seu 
soroll.”  
 
NÚM.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
 
Adherir-se a la publicada per la Diputació. 
 
NÚM.6. OREDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
 
Modificar l’annex de tarifes que quedarà redactat de la següent manera: 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
- Per cada taula amb 4 cadires: 15,02€ a l’any 
(Abans: Per cada taula amb 4 cadires: 15,02€ temporada) 
 
NÚM.7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL 
 
Modificar l’article 6. Quota Tributària, amb la introducció d’un import de 
recuperació de la possessió del nínxol, amb el següent redactat: 
 
“En el supòsit que el titular de la concessió d’un nínxol ofereixi la renuncia a la 
mateixa, l’ajuntament el compensarà amb un import equivalent al 30,00 per cent 
del seu preu d’adquisició.” 
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NÚM.8. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 
 
Modificar l’apartat 2 de l’article 5. Quota Tributària que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es determinarà en funció de la tarifa següent: 
 
Vessament a la xarxa general 0,20€/m3 

 
(Abans: Vessament a la xarxa general 0,17€/m3) 
 
 NÚM.9. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Modificar l’apartat annex de tarifes que quedarà redactat de la següent manera: 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
Preu públic pel subministrament d’aigua potable 
Concepte Abans Tarifa 
Quota de servei 1,5419 € 3,0838 € 
De 0 a 10 m3 al bimestre 0,3436 €/m3 0,3436 €/m³ 
D’11 a 29 m3 al bimestre 0,5436 €/m3 0,5436 €/m³ 
Més de 29 m3 al bimestre 0,8390 €/m3 1,0786 €/m³ 
Alta comptador 13 mm (inclou venda del comptador, 
petit material i instal·lació) 

156,66 € 

Reposició del servei 21,59 € 
Dipòsit de contractació 61,96 € 
Arbitri municipal 10,50 € 

 
Preu públic pel subministrament d’aigua potable ús establiments col·lectius 
Concepte Tarifa 
Quota de servei 34,90 € 
m3 consumits 2,0736 €/m³ 
Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent 
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NÚM.10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES 
RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria 
del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 180 euros per habitatge. 
 

(Abans: 2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 160 euros per habitatge.) 
 
NÚM.11. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ASSISTÈNCIA A CURSOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Modificar l’annex de tarifes, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
ANNEX DE TARIFES: 
Taxa per l’assistència a cursos organitzats per aquest Ajuntament: 
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NÚM.12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
Modificar l’apartat 1 de l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. Les tarifes a aplicar seran les següents: 
 

Entrada Individual 4,00€ 
Abonaments  
 Temporada major de 12 anys 

empadronat 
50,00€ 

 Temporada major de 12 anys no 
empadronat 

70,00€ 

 Temporada fins a 12 anys 
empadronat 

25,00€ 

Ensenyament de Música: Tarifa 
Matrícula 75 € 
½ h llenguatge 15 € 
¾ h llenguatge 21 € 
1h llenguatge 27 € 
1,5 h llenguatge 37,50 € 
½ h cant o instrument 24 € 
¾ h instrument 36 € 
1 h cant o instrument 48 € 
½ h conjunt instrumental 15 € 
¾ h conjunt instrumental 21€ 
1 h conjunt instrumental 27 € 
Coral ¾ h- 1 h Abans: 7,50 € 5,00 € 
  
Ensenyament d’anglès Tarifa 
Matrícula dos dies setmana 30€ 
Adults 32€ 
Infants dos dies setmana 26€ 
Infants un dia setmana 16€ 
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 Temporada fins a 12 anys no 
empadronat 

35,00€ 

 A partir del tercer membre de la 
mateixa unitat familiar empadronat 

20,00€ 

 A partir del tercer membre de la 
mateixa unitat familiar no 
empadronat 

30,00€ 

  Vigent Proposat 
 15 dies/temporada major de 12 anys 

empadronat 
 12,50 € 15,00 € 

 15 dies/temporada major de 12 anys 
no empadronat 

17,50 € 20,00 € 

 15 dies/temporada fins a 12 anys 
empadronat 

7,50 € 10,00 € 

 15 dies/temporada fins a 12 anys no 
empadronat 

10,00 € 12,50 € 

 30 dies/temporada major de 12 anys 
empadronat 

25,00 € 30,00 € 

 30 dies/temporada major de 12 anys 
no empadronat 

35,00 € 40,00 € 

 30 dies/temporada fins a 12 anys 
empadronat 

15,00 € 20,00 € 

 30 dies/temporada fins a 12 anys no 
empadronat 

20,00 € 25,00 € 

Col·lectius  
 Entitats que organitzin activitats de 

lleure per infants i/o joves amb seu al 
municipi. 

1,00 € 

 Entitats que organitzin activitats de 
lleure per infants i/o joves amb seu 
fora del municipi. 

2,50 € 

 Concessionari de l’explotació del 
restaurant de la Torre d’en Guiu per 
actes col·lectius que organitzin per 
infants i/o joves. 

2,50 € 

 
1 hora/pista particular 1,00€ 
1 hora/pista particular horari nocturn 3,00€ 
1 hora/pista monitor 3,50 € 

> 
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1 hora/pista monitor horari nocturn 4,50 € 
 
 
CAMP DE FUTBOL GESPA 
 Vigent Proposat 
Per partit de futbol 7 empadronats 50,00€ 55,00€ 
Per partit futbol 7 no empadronats 70,00€ 130,00€ 
Per partit de futbol 11 empadronats 70,00€ 100,00€ 
Per partit futbol 11 no empadronats 120,00€ 200,00€ 
Per partit de futbol 7 empadronats més llum 70,00€ 90,00€ 
Per partit futbol 7 no empadronats més llum 120,00€ 180,00€ 
Per partit de futbol 11 empadronats més llum 90,00€ 125,00€ 
Per partit futbol 11 no empadronats més llum 150,00€ 250,00€ 

 
Modificar l’apartat 2 de l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
2. La tarifa de la piscina corresponent als abonaments de temporada a partir 
del tercer membre de la mateixa unitat familiar, s’aplicarà al membre o membres 
de menor edat i caldrà així mateix efectuar la compra conjunta dels abonaments 
de temporada de tots els membres de la unitat familiar. 
 
NÚM. 14. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES 
A MUSEUS, EXPOSICIONS, BIBLIOTEQUES, MONUMENTS HISTÒRICS O 
ARTÍSTICS, O ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS. 
 
No es modifica. 
 
NÚM. 15. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER 
L’AJUNTAMENT 
 
Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació. 
 
Annex de tarifes: no es modifica. 
 
NÚM. 16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS 
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Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació. 
 
Annex de tarifes: no es modifica.  
 
NÚM. 17. ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
Text de l’ordenança: L’aprovat per la Diputació. 
 
NÚM. 18. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  
 
Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació. 
 
Cal aprovar l’annex següent:  
 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE 
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,50 per cent. 
 
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable 
 
EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i 
rehabilitació. 
 

Tipologia Preu de referència 

1.- Ascensor.  
 4.579,00 €/m2 
2.- Arquitectura monumental. Discoteques. Hotels 5*. 
Museus. Teatres. Auditoris. Sales de cinema. 

 

2.1.- OBRA NOVA  
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2.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 
en tot tipus d’edifici. 1.648,44 €/m2 

2.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.511,06 €/m2 

2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.373,70 €/m2 
2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
2.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 
exclusivament les façanes. 1.236,32 €/m2 

2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 961,58 €/m2 
2.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

686,84 €/m2 

2.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

412,10 €/m2 

3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.  
3.1.- OBRA NOVA  
3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 1.538,54 €/m2 

3.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.410,33 €/m2 

3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.282,12 €/m2 
3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
3.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 
exclusivament les façanes. 1.153,90 €/m2 

3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 897,48 €/m2 
3.2.2.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

641,06 €/m2 

3.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

384,63 €/m2 

4.- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4*. Centres 
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres 
penitenciaris. Estacions. Aeroports i terminals de 
transport. Facultats i escoles universitàries. Saunes. 

 

4.1.- OBRA NOVA  
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4.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 
en tot tipus d’edifici. 1.428,64 €/m2 

4.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.309,58 €/m2 

4.2.1.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.190,54 €/m2 
4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
4.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 1.071,48 €/m2 

4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 833,37 €/m2 
4.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

595,26 €/m2 

4.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

357,15 €/m2 

5.-  Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus 
d’exposicions i congressos.  

5.1.- OBRA NOVA  
5.2.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 1.318,75 €/m2 

5.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.208,85 €/m2 

5.2.1.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.108,11 €/m2 
5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
5.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 986,06 €/m2 

5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 769,27 €/m2 
5.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

549,48 €/m2 

5.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

329,68 €/m2 

6.-  Aparhotel i residències. Cementiris . Centres de 
culte. Clubs socials amb serveis. Edificis 
administratius. Edificis de serveis públics. Hotels de 
3* 
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6.1.- OBRA NOVA  
6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 1.208,85 €/m2 

6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.108,11 €/m2 

6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.007,38 €/m2 
6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
6.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 906,63 €/m2 

6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 705,16 €/m2 
6.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

503,68 €/m2 

6.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

302,21 €/m2 

7.- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts 
equipaments. Edificis d’oficines. Escoles i instituts 
grau mig. Hotels de 2*. Laboratoris industrials. Locals 
bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i 
d’oci. Restaurants i cafeteries. Habitatges de més de 
200 m2 

 

7.1.- OBRA NOVA  
7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 1.098,96 €/m2 

7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 1.007,38 €/m2 

7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 915,80 €/m2 
7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
7.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 824,22 €/m2 

7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 641,06 €/m2 
7.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

457,90 €/m2 

7.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 274,74 €/m2 
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sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

8.- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. 
Hostals i pensions. Hotels d’1*. Llars d’ infants i 
parvularis. Piscines cobertes. Habitatges de més de 
150 m2 i de menys de 200 m2. 

 

8.1.- OBRA NOVA  
8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 989,06 €/m2 

8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 906,63 €/m2 

8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 824,22 €/m2 
8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
8.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 741,79 €/m2 

8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 576,94 €/m2 
8.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

412,10 €/m2 

8.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

247,26 €/m2 

9.- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria 
intensiva i escorxadors. Sales d’usos múltiples. 
Habitatges entre 50 i 100 m2. 

 

9.1.- OBRA NOVA  
9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 879,16 €/m2 

9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 805,90 €/m2 

9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 732,64 €/m2 
9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
9.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 659,37 €/m2 

9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 512,84 €/m2 
9.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

366,32 €/m2 
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9.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes 
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 

219,79 €/m2 

10.- Habitatge col·lectiu. Vestidors.  
10.1.- OBRA NOVA  
10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 769,27 €/m2 

10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n 
en tot tipus d’edifici. 705,16 €/m2 

10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 641,06 €/m2 
10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
10.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 576,94 €/m2 

10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 448,73 €/m2 
10.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

320,52 €/m2 

10.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana). 

192,31 €/m2 

11.- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems 
comercials sense ús. Pistes poliesportives cobertes. 
Plantes altes edifici industrial. 

 

11.1.- OBRA NOVA  
11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 659,37 €/m2 

11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici. 604,42 €/m2 

11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 549,48 €/m2 
11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
11.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 494,53 €/m2 

11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 384,63 €/m2 
11.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

274,74 €/m2 
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11.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana). 

164,84 €/m2 

12.- Construccions auxiliars o annexes. Edificis 
industrials, tallers i fàbriques. Garatges. Graners o 
granges. Quadres estables. 

 

12.1.- OBRA NOVA  
12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 549,48 €/m2 

12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n 
en tot tipus d’edifici. 503,68 €/m2 

12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 457,90 €/m2 
12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
12.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 412,10 €/m2 

12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 320,52 €/m2 
12.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

228,94 €/m2 

12.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana). 

137,36 €/m2 

13.- Magatzems, naus industrials, casetes d’eines, 
petites construccions agrícoles.  

13.1.- OBRA NOVA  
13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 384,63 €/m2 

13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n 
en tot tipus d’edifici. 352,58 €/m2 

13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 320,52 €/m2 
13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
13.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 288,47 €/m2 

13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 224,37 €/m2 
13.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

160,25 €/m2 
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13.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana). 

96,15 €/m2 

14.- Coberts.  
14.1.- OBRA NOVA  
14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r 

en tot tipus d’edifici. 329,68 €/m2 

14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n 
en tot tipus d’edifici. 302,21 €/m2 

14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 274,75 €/m2 
14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  
14.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant 

exclusivament les façanes. 247,26 €/m2 

14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 192,31 €/m2 
14.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 

137,36 €/m2 

14.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana). 

82,41 €/m2 

 
URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL. 
 

Tipologia Preu de referència 

1.- Piscines (sense cobrir). 503,68 €/m2 
2.- Parcs i jardins. 183,16 €/m2 
3.- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes 

i cobertes. Graderies. Obres d’urbanització. 137,36 €/m2 

4.- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. 
Tanques i murs. Urbanització bàsica. (*) 100,73 €/m2 

5.- Urbanització complementària. (**). Paviments amb 
drenatge. 45,78 €/m2 

6.- Condicionament de terreny. 22,89 €/m2 
7.- Estesa de línia elèctrica soterrada. 25,00 € m/l 
8.- Estesa de línia elèctrica per façana. 15,00 € m/l 
9.- Estesa de línia elèctrica aèria. 10,00 € m/l 

~JJ ar¿¡/ 
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Suport de formigó de línia elèctrica aèria. 1.000,00 €/unitat 
Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria. 1.800,00 €/unitat 

 
(*) Urbanització bàsica: 
Moviment de terres 15% 
Xarxa de clavegueram 35% 
Xarxa d’aigua 15% 
Xarxa d’electricitat 20% 
Telecomunicacions 15% 
 
(*)  Urbanització complementària: 
Pavimentació 50% 
Voreres 25% 
Enllumenat 10% 
Jardineria i mobiliari urbà 15% 
 
NÚM. 19. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació 
 
Annex de tarifes: no es modifica. 
 
NÚM. 20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
 
Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació 
 
Annex de tarifes: no es modifica. 
 
NÚM. 21. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D'INFANTS 
 
No es modifica.  
 
NÚM. 22. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
No es modifica.  
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NÚM. 23. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
No es modifica. 
 
NÚM. 24. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
 
Degut als nombrosos canvis normatius respecte del control i fiscalització 
relatius a l’inici d’activitats, és convenient procedir a la redacció d’una nova 
ordenança que reculli tots aquests supòsits. 
 
S’encarrega al Secretari Interventor la redacció d’un nou text de l’ordenança per 
ser sotmès a la seva aprovació, si s’escau. 
  
NÚM. 25. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
LA CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS 
 
No es modifica. 
 
NÚM. 26. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL 
 
No es modifica. 
 
NÚM. 27. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS 
DELS ESPAIS MUNICIPALS 
 
Modificar l’article 2 de l’ordenança que quedarà redactat de la següent manera: 
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Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels 
següents espais municipals: 

- Sala baixos del Centre Cultural 
- Sala 33 del Centre Cultural 
- Sala Polivalent del Centre Cultural 
- Auditori 
- Terrassa del Castell 
- Arbreda del parc municipal de la Torre d’en Guiu. 
- Altres espais municipals 

 
(S’ha eliminat l’ús del Gimnàs de les escoles noves) 
 
Afegir un apartat 7 a l’article 7 de l’ordenança amb la redacció següent: 
7. No s’autoritzarà la celebració d’aniversaris a l’arbreda de la Torre d’en Guiu, 
en el període comprés entre el 24 de juny i l’11 de setembre ambdós inclosos. 
 
NÚM. 28. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA 
D’AUTOCARAVANES I DEL SEU ESTACIONAMENT AL MUNICIPI 
 
No es modifica. 
  
2. PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 

CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Per tal de poder disposar d’un pressupost aprovat per l’exercici 2017 que pugui 
aplicar-se a partir del dia 1 de gener, cal iniciar la seva elaboració d’acord amb 
els pressupostos i estats de previsió a què fa referència el 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 que estableixen el següent: 
 
L’article 162 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL) defineix els 
pressupostos generals de les entitats locals com l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i 
els seus organismes autònoms, i dels drets que preveuen liquidar durant el 
corresponent exercici, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
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societats mercantils que el capital social pertanyi íntegrament a l’entitat local 
corresponent. 
 
L’article 164 del TRLRHL disposa que les entitats locals elaboraran i aprovaran 
anualment el pressupost general en el qual s’hi integrarà el pressupost de la 
pròpia entitat, el dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els estats 
de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils que el capital 
social pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
L’article 165 del TRLRHL disposa que el pressupost complirà amb el principi 
d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de 
despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que 
cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense 
dèficit inicial. 
 
L’article 166 del TRLRHL relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general que són els següents: 
 
a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre 
anys, podran formular els municipis i demés entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 
 
b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats 
mercantils de capital social sigui titular únic o partícip majoritari l’entitat local. 
 
c) L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat local amb el de tots 
els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats 
mercantils. 
 
d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall 
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al principi 
de l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i 
del volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, distingint les 
operacions a curt i a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i 
realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es 
preveuen realitzar durant el mateix exercici. 
 
L’apartat segon del mateix article disposa que el pla d’inversions que ha de 
coordinar-se, en el seu cas, amb el programa d’actuació i plans d’etapes de 
planejament urbanístic, es completarà amb el programa financer, que contindrà: 
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a) La inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis. 
 
b) Els ingressos per subvencions, per contribucions especials, càrregues 
d’urbanització, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es prevegi 
obtenir en aquests exercicis, així com una projecció de la resta dels ingressos 
previstos en l’esmentat període. 
 
c) Les operacions de crèdit que resultin necessàries per completar el 
finançament, amb indicació de les despeses que vagin a generar. 
 
Dels plans i programes d’inversió i finançament es donarà compte, en tot cas, 
al Ple de la corporació coincidint amb l’aprovació del pressupost, havent de ser 
objecte de revisió anual, afegint un nou exercici a les seves previsions. 
 
L’article 168 del mateix RD 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 disposa 
que el pressupost de l’entitat local serà format pel seu president i s’hi haurà 
d’unir la següent documentació: 
 

- Memòria explicativa del contingut i modificacions més importants en 
relació amb el pressupost de l’exercici anterior. 
- Liquidació de l’exercici anterior i un avanç del corrent a la data en què 
es presenti l’avantprojecte de pressupost. 
- Annex de personal de l’entitat local. 
- Annex d’inversions a realitzar durant l’exercici. Aquest annex presenta 
relació amb el de les inversions dels quatre anys que s’han vist amb 
anteriorment, però en aquest cas únicament es farà referència a les 
corresponents a l’exercici. 
- Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació 
detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de 
cada entitat local. 
- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les 
comunitats autònomes en matèria de despesa social, amb especificació 
de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’hagin de 
reconèixer a l’exercici en el qual es refereix el pressupost general i drets 
econòmics pendents de cobrament reconeguts en exercicis anteriors, així 
com l’aplicació pressupostària en la qual es recullen, i la referència a què 
aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema 
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de finançament al qual es refereix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, regulador de les bases del règim local. 
- Un informe econòmic financer, on s’han d’exposar les bases utilitzades 
en l’avaluació dels ingressos i les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i l’anivellament 
efectiu del pressupost. 
 

Per tal d’elaborar el pressupost per l’exercici 2017 s’encarrega al regidor 
d’hisenda que, conjuntament amb el Secretari Interventor, n’elaborin una 
proposta per ser sotmesa a l’alcaldia, la qual decidirà, si ho creu convenient, el 
seu sotmetiment a l’aprovació del Ple de l’ajuntament. 
 
3. PROPOSTA D’ESTUDI DE LES LÍNIES GENERALS PER APROVAR 

UNES BASES GENERALS DE SUBVENCIONS.  
 
Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest la necessitat de procedir a 
reorganitzar i reestructurar l’activitat de foment que desenvolupa l’ajuntament 
mitjançant la concessió de diverses subvencions al llarg de l’any. 
 
A aquest efecte s’encarrega al Secretari Interventor l’anàlisi dels mecanismes 
pels quals l’ajuntament ha vingut realitzant aquesta activitat de foment i el seu 
ajust, proposant, si escau, les reformes i mecanismes que consideri oportuns 
d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
Així mateix i per tal de definir el marc en que s’ha de portar a terme l’activitat de 
foment de l’ajuntament s’encarrega al Secretari Interventor la confecció d’una 
proposta d’ordenança general de subvencions. 
 
4. TORN OBERT DE PARAULES 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent un quart de vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el 
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari   
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 
D’OCTUBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de set de la tarda del dia 
tretze d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 

CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE 
SETEMBRE DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 6 D’OCTUBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a la sessió ordinària de data 29 de setembre i l’extraordinària de 
6 d’octubre, ambdues de 2016, les quals havien estat trameses juntament amb 
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 
 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
1.- A la vorera de l’avinguda Catalunya, a l’alçada del número 4-6 s’ha produït 
un esvoranc de dimensions considerables, probablement a conseqüència dels 
materials de reblert utilitzats en el moment de la construcció del bloc de pisos i 
a l’existència d’una fuita d’aigua, que han provocat l’assentament dels materials 
sota la llosa de formigó de la vorera, la qual finalment ha cedit. 
 
S’han sol·licitat diversos pressupostos per la seva reparació i en breu es farà 
l’adjudicació dels treballs de reparació.  
 
2.- S’ha mantingut una reunió amb un representant de la família propietària del 
pou boronat, el qual ha manifestat que degut a la seva avançada edat no poden 
continuar gestionant-lo i proposen cedir-lo gratuïtament a l’ajuntament per tal 
que s’incorpori a la xarxa municipal d’abastament d’aigua domiciliaria. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ QUE 

OFEREIXEN ELS SRS. J BALAÑA PALLARÈS I MARIA P SARSAL 
TOLOS DE LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT SITUADA A LA 
URBANITZACIÓ MANOUS II, CARRER DE LES OLIVERES, S/N. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“S’està tramitant un expedient de cessió voluntària i gratuïta a aquest 
Ajuntament per part del Sr Josep Maria Balaña Pallares i la Sra. Maria Pilar 
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Sarsal Tolos d’una parcel·la de la seva propietat situada al sector de Manous 
II. 
 
Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa a 
cap tipus de condició per part dels cedents. 
 
S’ha obtingut en certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el qual 
acredita la titularitat del cedents, que la finca està lliure de càrregues i 
gravàmens i efecte al procés de reparcel·lació del sector. 
  
Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals 
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, que exigeix que la donació sigui 
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva acceptació. 
 
Proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord 
 
PRIMER .- Acceptar la cessió gratuïta, a proposta del Sr. Josep Maria Balaña 

Pallares i la Sra. Maria Pilar Sarsal Tolos, de la parcel·la de terreny 
de la seva propietat situada al sector Manous II d'aquest Municipi, 
d'una superfície de 772,00 m2, identificada cadastralment amb la 
referencia 5775109CF5557S0001BT, i inscrita al Registre de la 
Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 1139, Llibre 39, Foli 119, 
Finca 2402, inscripció 1ra., amb un valor d’acord amb el projecte de 
reparcel·lació del sector de 19.349,02 €. 

 
SEGON .- Elevar a Escriptura Pública aquesta donació, facultant al Sr. Alcalde 

per a concórrer en la legal representació de l'Ajuntament a la 
subscripció d'aquesta, així com per a quants actes i gestions exigeix 
l'execució d'aquest acord.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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4. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE DIVERS 

MATERIAL RELATIU A LES FEINES DEL CAMP QUE REALITZA LA 
FAMÍLIA ANGLÈS FLORES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El Sr. Lluís Anglès durant el decurs de la seva vida va anar col·leccionant 
diversos estris relacionats amb els treballs al camp així com d’altres que a dia 
d’avui tenen la consideració de vells o d’antiguitats, estris que van ser d’ús 
habitual en temps passats. 
 
Des de l’ajuntament s’han mantingut converses amb la seva vídua i la seva filla, 
per tal que ens facin cessió d’ús d’aquests estris, amb la finalitat de ser 
museïtzats en un espai que properament està previst condicionar dins l’immoble 
propietat de la Cooperativa El Catllar. 
 
Als efectes de formalitzat la cessió esmentada s’ha redactat un esborrany de 
conveni entre l’ajuntament i les senyores Flores i Anglès, que figura en 
l’expedient i es dóna per reproduït aquí, amb la finalitat de regular la cessió 
convinguda. 
 
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord 
 
PRIMER .- Acceptar la cessió d’ús de diversos estris relacionats amb els 

treballs al camp així com d’altres que a dia d’avui tenen la 
consideració de vells o d’antiguitats, convinguda amb les senyores 
Flores i Anglès. 

 
SEGON .- Aprovar el conveni a signar amb les senyores Flores i Anglès per tal 

de donar formalitat a la cessió convinguda. 
 
TERCER.- Facultar al senyor alcalde per la signatura del conveni i de quants 

documents siguin necessaris per la formalització d’aquest acord.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2016.022(599) 

Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB EL 

CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA PER A 
L’ACCÉS A LA BASE DE DADES DE L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ 
D’ANIMALS DE COMPANYIA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya l’any 1988 va crear un Arxiu 
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) per tal de facilitar la identificació 
i localització dels propietaris dels animals perduts o abandonats.  
 
Aquesta base de dades de titularitat del Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya és l’única reconeguda per la Generalitat com a entitat gestora de 
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia a Catalunya, segons resolució 
de data d’agost de 2001, i actualment té més d’1.175.000 animals registrats.  
 
Atès que el terme municipal del Catllar és molt extens, i tot sovint els vigilants 
municipals i/o veïns donen avisos d’animals perduts a la via pública. I malgrat 
tenir un Conveni amb la protectora d’animals L’última Llar de Reus, l’ajuntament 
ha d’identificar prèviament els propietaris dels animals perduts, abans de portar-
los a la protectora d’animals esmentada, així com per qualsevol altra incidència 
necessita les dades dels propietaris. 
 
D’aquesta manera, el mateix cos de vigilància de l’ajuntament podrà tenir accés 
a la base de dades del Consell de Veterinaris, i podrà identificar i localitzar els 
propietaris dels animals perduts pel terme.  
 
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. 
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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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell de Col·legis Veterinaris de 

Catalunya i l’Ajuntament del Catllar per a l’accés a la base de dades 
de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia. 

 
Segon. Aprovar la despesa anual per import de 158,48 € (cent cinquanta-vuit 

euros amb quaranta-vuit cèntims). 
 
Tercer. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 

signatura de tots els documents que es derivin del present acord. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Col·legis Veterinaris de 

Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, en legal forma.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
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. 
 
I, essent les vuit de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. 
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 
D’OCTUBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vint 
d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI acctal: 
Jordi Cabré i Martorell 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A DELIBERACIÓ. 
 
1. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.- Respecte de la reparació de l’esvoranc aparegut a l’Avinguda de Catalunya 
que s’està duent a terme, un cop sanejada la zona inicialment afectada caldrà 
ampliar la superfície de l’actuació, doncs s’ha manifestat que l’afectació del 
subsòl és major i no es pot tapar en fals. De la inicial superfície de 50 m2 estem 
al voltant dels 80m2. Evidentment, aquest increment de la zona afectada 
suposarà un increment del cost total de l’obra. 
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2.-  S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Casanova Bertran, SL per tapar la 
font ornamental situada davant del centre cultural, doncs està en desús i el seu 
funcionament sempre ha estat deficient. Els treballs deixarien la superfície de 
la plaça totalment plana, sense aquest element sortint. Una altra possibilitat a 
explorar seria convertir-la en una font ornamental enrasada amb el ferm de la 
plaça. També es possibilita la seva recuperació en l’estat actual si es troba el 
sistema adequat per al seu funcionament. 
 
3.- Aquesta hivern es farà una prova pilot en la poda dels plataners de 
l’Avinguda de Catalunya per intentar pal·liar els problemes que presenten de 
caiguda constant de fulla i emissió de llavors i cotó a l’ambient. La prova 
consistirà en podar a brocada els exemplars plantats des del pont del riu fins al 
número 4 de l’Avinguda de Catalunya. S’ha triat aquest tram perquè no hi ha 
arbres a l’altra banda de carrer i configuren, doncs, un conjunt més autònom. 
Als treballs els executarà l’empresa AGROTARRACO, SL.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
2. PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 

MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS. 
 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als membres de la Junta de govern 
local de les dues esmenes que s’han introduït a l’expedient per a la modificació 
de les ordenances fiscals municipals analitzat el passat dia 6 d’octubre  per 
procedir a un anàlisi conjunt dels textos i tarifes i així finalitzar la proposta per 
tal de ser sotmesa al proper Ple per la seva aprovació. 
 
Es procedeix a l’anàlisi del text de les ordenances fiscals vigents i es proposa 
el següent: 
 
NÚM.6. OREDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
 
Es preveia la modificació en el sentit de fixar la tarifa amb caràcter anual en 
compte de tarifa per temporada, però aquest modificació ja va ser introduïda i 
escau retirar-la de la proposta. 
 
NÚM. 20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
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Text de l’ordenança: l’aprovat per la Diputació 
 
Annex de tarifes: Es modifica l’article 4, apartat 1 que queda redactat així: 
 
1. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família 
nombrosa, els membres de la qual han d’estar tots ells empadronats en el 
municipi, gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen 
el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més 
de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents 
condicions: 
 
a) Import de la bonificació. 
 
Gaudiran d’una bonificació mínima del 10 per cent sempre que l’immoble tingui 
un valor cadastral inferior als 100.000,00 euros i els ingressos de la unitat 
familiar no superin 4,50 vegades el Salari Mínim Interprofessional.  
 
Aquesta bonificació es veurà incrementada segons el següent nivell 
d’ingressos: 
 
Un 60 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3 vegades el 
Salari Mínim Interprofessional. 
Un 50 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3,5 vegades el 
Salari Mínim Interprofessional. 
Un 40 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 4 vegades el 
Salari Mínim Interprofessional. 
 
b) Règim transitori: requisits subjectius 
 
La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats abans del dia 31 de 
desembre de l’any anterior en que hagi de sorgir efectes la bonificació 
sol·licitada. Per a l’any 2017 s’ha de sol·licitar abans del dia 28 de febrer de 
2017. 
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els 
cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de 
reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació amb el 
període impositiu d’exacció de l’impost. 
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c) Requisits objectius. 
 
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte passiu per 
més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble que és el domicili 
fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa. Aquesta bonificació no serà 
aplicable a béns immobles que tinguin determinats usos com aparcaments o 
trasters.   
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS. (PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES 
A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS DE 
LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS 
PERIÒDIQUES). 
 
Partint del fet que el text vigent de l’ordenança data de l’any 2010, no s’hi 
contemplen les modificacions legislatives operades per la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), la Llei 
11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives (LEPAR), el Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que 
aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR) o la 
Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Escau fer una revisió a fons de l’articulat de l’ordenança adaptant el text a la 
nova realitat dels règims de comunicació prèvia o declaració responsable 
esdevenint necessari adequar el fet imposable. A tot això, als efectes de 
fomentar l’activitat econòmica, es considera adequat no modificar les quotes 
tributàries a aplicar, mantenint-se els 400 € per les activitats sotmeses al règim 
d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, annexes I i II de la 
Llei 20/2009, amb la novetat que es faculta l’ajuntament per recuperar l’import 
de la taxa exigida pel Consell Comarcal per l’elaboració de l’informe de l’Òrgan 
Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC), quan aquest sigui necessari i demés 
despeses externes a l’ajuntament, com ara les derivades de la publicitat oficial. 
 
Així mateix es aconsellable mantenir la quota de 200 € per les activitats 
sotmeses als règims de comunicació prèvia o declaració responsable, atribuint 
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a aquesta categoria el paper de concepte residual, en la que s’hi encabiran la 
resta de supòsits no expressament estipulats.  
 
Finalment, i per adaptació a la normativa vigent, escau establir quotes de nova 
creació per a les visites d’inspecció de les activitats, essent de 90€  la primera, 
130 € la segona i de 150 € la tercera i subsegüents atenent al fet que, cada 
vegada caldrà una major dedicació per comprovar l’adequació a les previsions 
normatives. 
 
3. PROPOSTA DE NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I 

REDISTRIBUCIÓ DE TASQUES DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
Hom recordarà que mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 
2015, es va crear la Junta de Govern Local, la composició de la qual ha fou 
definida mitjançant decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 
15 de juny, essent els membres, els tinents d’alcalde Srs. Joan Morlà i Mensa, 
M Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
En virtut del principi d’autoorganització i atès el que disposa l’article 52  del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en quant al 
nomenament dels membres de la Junta de Govern, escauria cessar com a 
tercer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de la Junta de Govern el 
regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo i procedir a nomenar en el seu lloc 
a la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol per a una més justa distribució 
de càrregues i la corresponent indemnització econòmica per assistències i 
dedicació dels càrrecs electes. 
 
ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
4. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT EXTRAORDINARI PER A 

LA RECONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES I AJUDA ALS 
DAMNIFICATS A HAITÍ DESPRÉS DEL PAS DE L’HURACÀ. 

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El pas de l’huracà Matthew per la zona del Carib ha devastat Haití i ha causat 
danys materials dramàtics al seu pas per l’Orient de Cuba.  
  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

6 
 

A Haití, segons fonts oficials del Ministeri de l’Interior haitià, la xifra de persones 
mortes a causa de l’huracà és de 283. L’Estat ha fet una crida a l’evacuació de 
més d’un milió i mig de persones. “Tota la costa del sud d’Haití, des de la ciutat 
de Les Cayes a Tiburon, està devastada” ha informat el ministre J. Annik 
Joseph. Segons l’OMS, hi ha més de 152.000 persones desplaçades a 204 
refugis. Més de 29.000 habitatges i infraestructures públiques han estat 
destruïdes. La destrucció és massiva al departament del Sud. L’accés a la zona 
afectada continua sent difícil 48 hores després del pas de l’huracà, per la qual 
cosa el balanç dels efectes del Matthew als seu pas per Haití són preliminars. 
  
A Cuba, 900.000 persones han estat evacuades, les necessitats d’urgència de 
la població més vulnerable (dones embarassades, infants i gent gran) han estat 
cobertes per les autoritats cubanes. No hi ha hagut cap víctima mortal. Els 
danys materials a la província de Guantánamo, a l’est de l’illa són quantiosos, 
particularment als municipis de Maisí, Baracoa i San Antonio del Sur. També hi 
ha hagut afectacions materials a les zones de muntanya de Santiago de Cuba, 
Granma i Holguin, segons que informa el diari Granma.  
  
Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament 
econòmic i polític i, per tant, cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat 
aporta. Combatre-la permet reduir l’ impacte de les catàstrofes associades als 
fenòmens naturals, també limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics. 
La combinació entre un fenomen natural i la vulnerabilitat dóna com a resultat 
un desastre.  
  
L’huracà Matthew que ha afectat el Carib és un desastre que se suma a la crisi 
aguda i sostinguda que pateix Haití (país on encara estem treballant en la 
reconstrucció arran del terratrèmol de 2010 i la crisi per l’epidèmia del còlera de 
l’any 2011 i 2012 ). 
  
Aquesta situació fa preveure una necessitat important d’inversions per poder 
recuperar-se dels efectes de l’huracà en un termini mitjà. Després de les 
tasques d’actuació urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un 
important esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats, 
des d’un enfocament de prevenció de riscos i desastres i enfortiment de 
capacitats dels Comitès de Protecció Civil.  
  
El Fons Català de Cooperació Internacional al Desenvolupament ha posat en 
marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció post 
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emergent, per tal de donar suport als esforços que els propis països han 
començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional. 
 
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als 
territoris afectats i amb visió de procés. En aquest sentit, la coordinació amb els 
actors locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir 
de les necessitats de la població damnificada.  
  
Alhora el FCCID té experiència de treball amb municipis d’aquests països, 
acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent 
èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir 
ciutadania activa i institucions locals fortes. 
  
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord: 
 
Únic. Fer una aportació de mil euros (1.000 €) a la campanya per ajudar a la 
reconstrucció d’Haití després del pas de l’huracà Matthew per la zona del Carib, 
promoguda pel Fons Català de Cooperació Internacional al Desenvolupament.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL 
DEL TARRAGONÈS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA 
DURANT EL CURS 2016-2017. 

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès d’exposició pública de les 
bases per a la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca, per a 
les escoles municipals de música durant el curs 2016-2017 i obertura del termini 
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de presentació de sol·licituds, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 190, 
de data 5 d’octubre de 2016. 
 
Atès que, com en anys anteriors, l’ajuntament està interessat en incloure al 
municipi en el susdit programa d’ajuts. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès una subvenció, en grau 

màxim, per a l’escola municipal de música durant el curs 2016-2017. 
 
Segon.- Acceptar les Bases de la convocatòria i assumir tots els compromisos 

necessaris per al desenvolupament de la susdita activitat, especialment 
els referits a l’acceptació d’aportar la part econòmica que li pertoqui per 
la mateixa, així com, la contractació del professorat. 

 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord i de  tota la documentació que sigui 

necessària al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes que 
disposa la convocatòria.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
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. 
 
I, essent dos quarts de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde        El Secretari acctal. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 
D’OCTUBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
vint-i-set d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 

CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 
D’OCTUBRE DE 2016 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 20 
D’OCTUBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local 
corresponents a la sessió ordinària de data 13 d’octubre i l’extraordinària de 20 
d’octubre, ambdues de 2016, les quals havien estat trameses juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

2016/539, DE 24 D’OCTUBRE, DE NOMENAMENT DE NOUS 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
Es dóna compte que per part de l’alcaldia s’ha dictat el següent decret: 
 
“Decret núm. 2016/539 
 
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, mitjançant decret de l’alcaldia número 
2015/349, de 27 de juliol, entre d’altres qüestions, es delegaren les 
competències de l’alcaldia a favor de la Junta de govern local. 
 
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016 es 
va efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions de matèries inicialment atribuïdes al Ple. 
 
Atès el que disposa l’article 52  del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, en quant al nomenament dels membres de la Junta de Govern. 
 
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i 53 i ss. 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.  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2016.024(617) 
3 

Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels 
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.  
 
En conseqüència, Resolc: 
 
Primer.-  Cessar com a tercer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de la 

Junta de Govern el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
Segon.-  Nomenar com a tercera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de 

la Junta de Govern Local la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol  
 
Tercer.- 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. 

 
Quart.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.- S’ha rebut la resolució de la Generalitat de Catalunya per la qual se’ns 
concedeix un ajut per import de 22.000,00 euros per tal de procedir a la 
contractació de dues persones, dins el programa de garantia juvenil, per un 
període de sis mesos que els permeti acreditar experiència laboral en relació 
als estudis realitzats. Una de les persones ha d’haver realitzat estudis 
relacionats amb l’àmbit turístic per tal d’organitzar i sistematitzar els canals de 
difusió del potencial turístic, cultural i lúdic de la població; l’altre ha d’haver 
realitzat estudis en l’àmbit de l’arquitectura i haurà de procedir a l’actualització 
de la base de dades cartogràfica del municipi. 
 
2.- Per part de la Diputació de Tarragona s’ha anunciat que s’incrementa la 
dotació per a la convocatòria del PAM període 2017-2020 que passarà a ser un 
60% més alt. Així, si per a la convocatòria 2013-2016 es varen percebre 
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343.702,45 €, ara es poden arribar a percebre uns 206.221,47 € repartits entre 
les quatre anualitats. 
 
3.- L’esvoranc que es va produir a l’avda Catalunya ja ha estat arranjat. S’ha 
trigat una mica més del que hauria estat convenient, però el panot a col·locar 
ha estat descatalogat i ha calgut fer-ne una edició especial per aquest tram de 
vorera. 
 
4.- Ja ha finalitzat la remodelació del sistema d’aigua calenta de les dutxes dels 
vestidors de l’institut i estan funcionant de manera satisfactòria. 
 
5.- Ja ha finalitzat la reforma de les pistes de tennis de la Torre d’en Guiu i 
estant novament en funcionament. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM 

LABORAL NO FIX I MITJANÇANT CONTRACTE TEMPORAL, DEL 
LLOC DE TREBALL DE GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS 
CASTELLS DEL BAIX GAIÀ, PER EXCEDÈNCIA DE LA TITULAR I 
MENTRE ES RESOL EL PROCÉS DE SELECCIÓ CONVOCAT A 
L’EFECTE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La treballadora d’aquest ajuntament, Sra. Ana Garrido Elena, amb règim 
laboral, que desenvolupava les tasques de guia del Centre d’Interpretació dels 
Castells del Baix Gaià des del 14 de juny de 2012, en data 28 de setembre de 
2016 (RE 814) va presentar un escrit sol·licitant l'excedència pel termini de dos 
anys, a partir de l'1 de novembre de 2016, la qual va ser autoritzada per acord 
de la Junta de Govern local de data 29 de setembre de 2016. 
 
En aquesta mateixa sessió de 29 de setembre es va acordar procedir a la 
convocatòria de procés de selecció per a cobrir en règim d’interinatge laboral i 
formació de borsa de treball del lloc de treball de guia del Centre d’Interpretació 
dels Castells del Baix Gaià (Categoria professional laboral A2). 
 
Mentrestant es formalitza el contracte amb la persona que es seleccioni d’acord 
amb el procés esmentat anteriorment, i atenent el fet que cal continuar prestant 
el servei de visites guiades al castell, es fa necessari contractar amb caràcter 
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d’urgència una persona per desenvolupar aquestes tasques pel temps 
imprescindible fins a dotar el lloc de treball. 
 
S’han sol·licitat diversos currículums a persones que podrien ser idònies per 
ocupar aquest lloc de treball de manera temporal, i després d’examinar-los s’ha 
escollit a la Sra. Helena Sardà Basora. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Helena Sardà Basora, en règim laboral no fix i 

mitjançant contracte temporal per ocupar el lloc de treball de guia del 
Centre d’Interpretació dels Castell del Baix Gaià, per excedència de 
la titular i mentre es resol el procés de selecció convocat a l’efecte. 

 
Segon.- Las condicions laborals i econòmiques d’aquest contracte seran les 

corresponents al lloc de treball a ocupar. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al departament de personal per la seva 

formalització.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE 

COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA 
DESOCUPADA DURANT CINC MESOS PER REALITZAR LES 
TASQUES DE BIDELL. 

 
Es dóna 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 
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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. 
 
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració 
social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público 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 Públic 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 socio-laboral de les persones més desafavorides del 
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova 
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a l’adscripció d’una 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 Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social 
anteriors, proposo que la Junta de govern local acorda adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció 
d’una persona, 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. 

 
Segon.-  Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 

necessaris per al formalització d’aquet acord.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT 

D’ACCÉS AL SERVEI E.FACT DEL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE CATALUNYA  

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Actualment les factures dels proveïdors d’aquest ajuntament en arriben 
telemàticament mitjançant la plataforma del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya anomenada e.FACT i per tal de procedir a la seva comptabilització 
cal fer la seva introducció al programa de comptabilitat de forma manual. 
 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya ofereix la possibilitat de que, 
mitjançant la modificació de la modalitat d’accés al servei e.FACT, un cop arribin 
les factures a aquesta plataforma, siguin automàticament registrades en el 
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programa de comptabilitat, amb el corresponent estalvi de temps i la disminució 
del risc de pèrdua d’informació. 
 
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.- Modificar la modalitat d’accés al servei e.FACT del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya, per tal que un cop arribin les 
factures a aquesta plataforma, siguin automàticament registrades en 
el programa de comptabilitat. 

 
Segon.- Gestionar aquesta modificació d’avant el Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya, mitjançant l’imprès normalitzar corresponent. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 

necessaris per la formalització d’aquest acord.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent un quart de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el 
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE 
NOVEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia tres de 
novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 
2016. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha autoritzat a l’Associació 
Mediambiental La Sínia  per l’execució de treballs per la retirada de vegetació 
que ha proliferat a la làmina d’aigua de la zona humida de la resclosa de la 
Fàbrica del Catllar, al riu Gaià, com a conseqüència de l’acumulació de 
sediments.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE DUES PLACES 

D’ESTACIONAMENT RESERVAT A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA I UNA ÀREA RESTRINGIDA A SERVEIS MÈDICS AL 
CARRER EUFEMIÀ DE QUERALT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“S’ha constatat mitjançant la petició feta per part del personal sanitari que presta 
serveis al consultori mèdic i per algunes peticions fetes per veïns del poble, la 
conveniència de procedir a reservar un espai al carrer Eufemià de Queralt per 
tal de destinar-lo a dues places reservades a persones amb mobilitat reduïda i 
una plaça pels serveis sanitaris i d’urgència. 
 
L’enginyer municipal ha elaborat una proposta d’ubicació de les esmentades 
places així com un informe en el que indica quin tipus de senyalització, tant 
horitzontal com vertical, cal fixar per la seva identificació. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la creació d’un espai al carrer Eufemià de Queralt per tal de 

destinar-lo a dues places reservades a persones amb mobilitat 
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reduïda i una plaça pels serveis sanitaris i d’urgència, d’acord amb la 
ubicació i informe emesos per l’enginyer municipal. 

 
Segon.- Procedir a la contractació de la corresponent senyalització horitzontal 

i vertical necessària, ordenant al servei de brigada municipal la seva 
implantació.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
4. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent tres quarts i cinc minuts de cinc de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, 
estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE 
NOVEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
deu de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de novembre de 2016, 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 Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.- La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, en sessió 
celebrada el dia 21 d’octubre de 2016 va acordar concedir a la Fundació 
l’Onada una subvenció pel projecte “Creació d’itinerari saludable i accions per 
evitar el risc d’inundacions per alteracions climatològiques en el tram del riu 
Gaià comprès entre El Catllar i la Riera de Gaià”, amb una subvenció de 
40.000,00 euros. 
 
2.- L’Institut Escola L’Agulla ha sol·licitat l’ús de la sala d’actes del Centre 
Cultural el dimarts dia 22 de novembre de dos quarts de nou del matí a dotze 
del migdia, per tal de realitzar un festival musical per als alumnes de Primària i 
Secundària de celebració de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la 
música.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA GENERALITAT PER AL 
TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS 
DE POBLACIÓ AFECTAT PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de 
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC número 7232, de 24 
d’octubre de 2016) i la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual 
es convoquen per al 2017 els ajuts (DOGC número 7238, de 2 de novembre de 
2016). 
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Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les 
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi 
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, elaborada d’acord amb les determinacions i els paràmetres 
establerts per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions 
i les instal·lacions situats en terrenys forestals, el Decret 123/2005, de 14 de 
juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, de desplegament de 
l’anterior, i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, regula els municipis i períodes d’alt risc d’incendi 
així com la realització de treballs que generin risc d’incendi forestal i tenint en 
compte l’experiència municipal en aquestes tasques, doncs des de fa més de 
20 anys es realitzen treballs tendents a garantir la seguretat de les persones i 
prevenir els incendis forestals al municipi. 
 
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. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada 

per l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, per a l’any 2017 (DOGC número 7232, de 24 d’octubre de 
2016). 

 
Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada 

convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Tercer. Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases 

de l’esmentada convocatòria. 
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Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER 
A PROJECTES I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 23 de desembre 
de 2015, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria del Procediment per a 
la concessió de subvencions als Ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones 
de les comarques del camp de Tarragona i de les terres de l'Ebre per a projectes 
i activitats culturals i d'interès Ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no 
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, les 
quals han estat publicades mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la 
Província número 41, d’1 de març de 2016. 
 
L’Ajuntament té previst portar a terme l’actuació anomenada museïtzació de 
l’ermita de Sant Ramon, per tal d’implantar-hi el Centre d’interpretació del riu Gaià, 
la qual, d’acord amb les bases de la convocatòria, pot ser objecte de subvenció 
 
Per tot el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el 
següent acord: 
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació 

de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per 
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a projectes i activitats culturals i d'interès Ciutadà, de caràcter singular, 
extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la 
Diputació de Tarragona. 

 
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 sisena de la convocatòria.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
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. 
 
I, mancant cinc minuts per un quart de les sis de la tarda, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, 
estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
disset de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de novembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.- Cal començar a gestionar la confecció dels lots de nadal, que 
tradicionalment l’ajuntament ofereix al personal de l’ajuntament, i es proposa 
estudiar l’oportunitat de confeccionar-los en base a que, els productes que els 
composin, siguin adquirits en els diversos comerços de la localitat. 
La regidora Teresa Maria Canela mirarà els preus dels productes que 
tradicionalment integren els lots en els diversos comerços del poble i 
posteriorment es decidirà quins es compren i a quin establiment. 
 
2.- S’ha rebut de l’empresa PHILAE una oferta per la redacció del projecte 
constructiu dels col·lectors i l’EDAR dels nuclis de llevant. Els treballs 
consistirien en realitzar en primer lloc un estudi d’alternatives i posteriorment la 
redacció del projecte complert de l’alternativa escollida. 
 
3.- El Consell Comarcal ha concedit una subvenció per import de 2.700,00 
euros pel finançament del Pla Local de Joventut, que representa un increment 
de 1.350,00 euros respecte de la subvenció de l’any passat. 
 
4.- Per tal de donar solució a la problemàtica del servei telefònic del centre 
mèdic, d’acord amb l’informe que ha fet l’informàtic, es canviarà la línia 
convencional actual per una línia RDSI, que permetrà disposar de dos canals 
d’entrada i sortida, d’una petita centraleta i d’una extensió a cada despatx. 
 
5.- Per tal de deixar cobert els llocs de treball de la biblioteca i del casal del avis 
durant les vacances i dies d’assumptes personals, dels treballadors habituals, 
des del proper dilluns dia 21 fins a final d’any, es contractarà la senyora Marina 
Camons pels dies 21, 24 i 25 de novembre, i per la resta de dies s’obrirà un 
període de presentació de currículums per tal de fer la contractació mitjançant 
un procés participatiu amb igualtat d’oportunitats per a tots el possibles 
interessats. 
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6.- S’ha mantingut una reunió amb la Junta rectora de la Junta de Compensació 
de la Cativera per tal d’assabentar-los de la possibilitat d’adjudicar-se una 
parcel·la en concepte de pagament dels deutes que el seu titular té amb 
aquesta junta per les quotes urbanístiques girades per finançar les obres 
d’urbanització del sector. 
Es va convenir actualitzar les condicions, particularment econòmiques, que 
haurien d’assumir si accepten l’adjudicació i sotmetre-les a la Junta General de 
l’entitat que tenen previst celebrar a primers de l’any vinent. 
 
7.- Es dóna compte que han finalitzat les obres de condicionament de les pistes 
de tennis. L’arquitecte ha emès la certificació corresponent a les obres 
realitzades amb el resultat d’un estalvi d’uns 6.000 euros respecte del 
pressupost inicial. 
 
8.- Es dóna compte que han finalitzat les obres de condicionament de la vorera 
de l’Avda Catalunya. L’arquitecte ha emès la certificació corresponent a les 
obres realitzades amb el resultat d’un sobre cost d’uns 4.800 euros respecte 
del pressupost inicial degut a que es preveia haver de reparar uns 50 m2 i al 
final han estat més de 80.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DEL CAMP DE 

FUTBOL MUNICIPAL A ESTABLIR AMB EL CLUB ESPORTIU EL 
CATLLAR. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Aquest ajuntament disposa d’un equipament esportiu per a la pràctica del futbol 
degudament equipat amb gespa artificial, vestidors, tancament perimetral i 
enllumenat per poder-lo utilitzar de nit, tot això amb l’objectiu de fomentar la 
pràctica de l’esport en general i del futbol en particular, i així obtenir la major 
rendibilitat social d’aquestes instal·lacions. 
 
Amb seu al Catllar hi ha el Club Esportiu El Catllar com entitat esportiva de 
referència del municipi i com a patrimoni històric del Catllar gràcies als seus 90 
anys de vida, que té com a tasca la formació, l’educació i la socialització en 
l’àmbit de l’esport i en particular el futbol. 
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Essent d’interès mutu el garantir que el Club Esportiu El Catllar pugui portar a 
terme els seus objectius, l’ajuntament vol posar a la seva disposició l’ús de les 
instal·lacions del camp de futbol i per tant es fa necessari procedir a la seva 
regulació per tal que aquesta entitat en faci ús d’una manera ordenada i també 
quedi garantit l’ús per altres persones o entitats que vulguin utilitzar-lo. 
 
Per donar compliment a la finalitat abans esmentada, s’ha procedit a redactar 
un conveni a signar amb el Club Esportiu El Catllar, el text del qual consta en 
l’expedient, que estableixi les condicions amb les que podran fer ús del camp 
municipal de futbol. 
 
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni a subscriure amb el Club Esportiu El Catllar pel 

qual se’l cedeix l’ús preferent del camp de futbol i se’n regulen les 
condicions. 

 
Segon.-  Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni i quants altres 

documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord al Club Esportiu El Catllar, emplaçant-los per 

la signatura d’aquest conveni.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ASSENTIMENT A LA DEMANDA 

PRESENTADA PEL SR. ADOLFO BARBERAN BREA  Y ANA GARRIDO 
RICO EN EL MARC DE RECURS CONTENCIÓS 190/2016 QUE CONEIX 
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“Per part del senyor Adolfo Barberan Brea i la senyora Ana Garrido Rico es va 
interposar uns demanda davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona 
contra la liquidació de la taxa de clavegueram de l’exercici 2014 per import de 
34,51 euros corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a l’Avda 
Quarta, 5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc estrelles). 
 
La demanda es fonamenta en el fet que el tipus aplicat de 0,15 euros per metre 
cúbic d’aigua consumida no estava vigent l’exercici 2014 ja que la modificació 
de l’ordenança fiscal que l’establia no es va arribar mai a publicar i per tant no 
va entrar en vigor. 
 
Per part del secretari interventor s’informa que els demandants tenen raó en el 
fonament de la demanda presentada i que caldria aprovar l’assentiment 
d’aquest ajuntament respecte de la mateix. 
 
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Assentir a la demanda presentada pel senyor Adolfo Barberan Brea i 

la senyora Ana Garrido Rico, que es tramita davant el jutjat contenciós 
administratiu de Tarragona núm. 1, contra la liquidació de la taxa de 
clavegueram de l’exercici 2014 per import de 34,51 euros 
corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a l’Avda Quarta, 
5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc estrelles). 

 
Segon.-  Anul·lar la liquidació practicada a nom d’Adolfo Barberà Brea en 

concepte de taxa de clavegueram de l’exercici 2014 per import de 
34,51 euros corresponent a l’habitatge que els demandants tenen a 
l’Avda Quarta, 5D a la urbanització Mas de Pallares (Residencial cinc 
estrelles). 

 
Tercer.-  Practicar nova liquidació per l’exercici, concepte i objecte tributari 

esmentats en el punt anterior, amb aplicació de la tarifa vigent per 
l’any 2014. 

 
Quart.-  Comunicar aquest acord als interessats i a BASE, Gestió d’Ingressos 

de la Diputació de Tarragona. 
 
Cinquè.-  Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la 

formalització d’aquest acord.” 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ DE L’OFICINA 

MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL TERRITORI. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La gestió del territori és un dels principals reptes de futur que té plantejats 
aquest ajuntament provocat particularment pel fet de tenir una trentena de 
sector o polígons d’actuació entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable en diversos 
graus de desenvolupament urbanístic. 
S’ha constatat també que no existeix un criteri unívoc respecte de la 
denominació dels diversos carrers del municipi ni una assignació precisa dels 
números postals de cadascuna de les parcel·les que conformen els sectors 
abans esmentats 
Altrament seria molt convenient, per tal de conèixer la realitat del municipi i 
facilitar la presa de decisions en el futur, el disposar d’una eina que possibilites 
interrelacionar les diverses bases de dades que gestionem amb el territori. 
Des del punt de vista administratiu, actualment, la gestió dels diversos 
expedients relatius al planejament, gestió, disciplina i concessió de llicències 
tant d’obres com d’activitats, és portat a terme per diverses persones, essent 
més convenient l’unificar en una única oficina la tramitació de tots aquests 
expedients. 
Per tal d’estructurar aquest servei i millorar la gestió en l’àmbit urbanístic i 
d’activitats del municipi, proposo que la Junta de govern local adopti els 
següents acords: 
 
Primer.-  Impulsar la creació d’una oficina de gestió del territori en la que 

s’integri la tramitació del tots els expedients relatius a matèries 
urbanístiques i d’activitats. 
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Segon.-  Ubicar aquesta oficina a la segona planta de la part nova de l’edifici 
de l’ajuntament, així com dotar-la del mobiliari i equipament informàtic 
necessari pel seu funcionament. 

 
Tercer.-  L’Oficina de Gestió del Territori exercirà les seves funcions sota la 

direcció de l’arquitecte municipal i dotar-la del personal suficient.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
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. 
 
I, sent les set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
NOVEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
vint-i-quatre de novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan 
Díaz Rull, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors 
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de 
govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.- S’ha presentat, davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya un 
contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya, per la denegació, 
per silenci administratiu, del requeriment previ interposat en datat 22 d'agost de 
2016 per I ‘ajuntament contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme del Camp de 
Tarragona, adoptat en data 7 de juny de 2016, de denegació de l'aprovació 
definitiva de la Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 
número 5 respecte de l'àmbit del sector 24 (Parc de Llevant) i del camp de golf, 
del Catllar. 
 
2.- S’ha presentat davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya la 
contesta a la demanda presentada per PROMYSA BRICK SL contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament pel que es va denegar l’aprovació definitiva del pal parcial 
núm. 5 sector 19. 
 
3.- Ja s’han incorporat els dos treballador contractats dins del Programa de 
garantia juvenil de la Generalitat de Catalunya, la Dúnia Robledillo, tècnica de 
turisme va començar el passat dilluns i el Xavier Esteve, arquitecte tècnic ha 
començat avui mateix. 
 
4.- S’ha encarregat a l’arquitecte Jonathan López la redacció del projecte per 
l’adequació del local Sala 33 per tal d’ubicar-hi dos despatxos pel servei 
d’assistència social. 
 
5.- S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per tal de portar a 
terme la museïtzació de l’ermita de Sant Ramon, per tal d’implantar-hi el Centre 
d’Interpretació del riu Gaià, d’acord amb el projecte “Exposició-senyalèctica 
centre d’interpretació del riu Gaià” 
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L’actuació té per objectiu el condicionament de l’antiga ermita de Sant Ramon i 
del seu entorn i que aquest equipament complementi l’oferta lúdic-cultural i 
turística de la vila i de la zona del Baix Gaià” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA DE RECONÈIXER L’ÚS DEL LOCAL SITUAT AL CARRER 

VALLESPIR NÚM. 2 (PINS MAMOUS III) PER PART DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL SECTOR. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Junta de Compensació de la Urbanització Pins Manous III ha comunicat a 
aquest ajuntament la seva voluntat de crear un lloc d’oci per a les persones que 
resideixen en l’esmentada urbanització, amb la finalitat que, el residents que ho 
desitgin hi pugin gaudir del seu temps lliure.  
 
Amb aquesta finalitat han condicionat el local existent al carrer Vallespir núm. 2 
amb sis taules i les corresponents cadires, així com dues màquines 
expenedores, una de begudes fredes i una altre de calentes. 
 
En l’escrit tramés posen de manifest la seva intenció d’organitzar dinars de 
germanor en dies rellevants, així com el compromís de finalitzar les activitats 
no més tard de les 9 del vespre, excepte els dies de la festa major del mes de 
juliol. 
 
El tècnic municipal ha emès informe en el que posa de manifests no haver-hi 
inconvenient en desenvolupar l’activitat proposada, efectuant proposta de 
condicions que seran recollides en la part resolutiva d’aquest acord. 
 
A la vista de l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.-  Assabentar-se de l’ús, per part de la Junta de Compensació del sector 

Pins Manous III, del local situat al carrer Vallespir núm. 2 per tal 
d’organitzar-hi activitats d’oci pels membres de l’esmentada junta de 
compensació. 
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Segon.-  Indicar a la Junta de Compensació, que al marge de les condicions 
exposades en el seu escrit, caldrà que tinguin en consideració les 
següents: 

 
- Caldrà que disposin d’una pòlissa de responsabilitat civil. 
- Respectar l’aforament màxim del local que és de 45 persones. 
- Respectar el límits de soroll permesos a la zona i que són els 

següents: 
De 7 a 21 hores 55dB 
De 21 a 23 hores 55 dB 
De 23 a 7 hores 45 dB 

 
Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA 

INSTAL·LACIO D’UN SUBMINISTRE DE BAIXA TENSIÓ AL LOCAL 
SITUAT AL CARRER VALLESPIR NÚM. 2 (PINS MANOUS III). 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Actualment l’ajuntament s’ha fet càrrec de la gestió del servei de 
subministrament d’aigua domiciliaria del sector de Pins Manous III per tal de 
garantir una millor prestació del servei. 
 
Com que l’ajuntament té convinguda la prestació del servei amb l’empresa 
EMATSA al seu risc i ventura, això comporta que ha de fer-se càrrec de les 
despeses de funcionament i en concret, per la gestió d’aquest sector del 
consum elèctric del bombeig de l’aigua. 
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A l’escomesa elèctrica de les instal·lacions del servei d’aigua hi ha connectat 
també el subministrament del local social i del pati de la parcel·la on hi ha el 
pou i el dipòsits, per la qual cosa en fa necessari efectuar una nova escomesa 
que els doni subministrament de manera independent al servei d’aigües. 
 
Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha redactat una memòria 
valorada per recull els treballs necessaris per tal de tenir un subministrament 
elèctric de baixa tensió pel local existent al carrer Vallespir núm. 2, independent 
del de subministrament d’aigua domiciliària. 
 
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar la memòria valorada redactada per l’enginyer Anton Maria 

Anglès Cunillera per efectuar un subministrament elèctric al local del 
carrer Vallespir núm. 2, per import de 2.569,59 euros IVA inclòs. 

 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a exposició pública en el tauler d’anuncis 

d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 
s’escau, al·legacions. 

 
Tercer.-  En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà aprovada 

definitivament la memòria valorada aprovada provisionalment i acte 
seguit publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ 

DE DONES DEL CATLLAR. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada per la Sra. Rosó Miquel Puig, en nom i 
representació de l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que sol·licita d’aquest 
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de 
l’esmentada entitat. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a l’Agrupació de 

Dones del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

en legal forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
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. 
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I, passant set minuts de les set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE 
DESEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia u 
de desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“1.-  El Sr. Lluís Estrada Garcia i el Sr. Xavier Climent Sánchez actuant com a 
President i Secretari respectivament de la Junta de Compensació del SAU 20 
Mas del Pou, han presentat a tràmit el projecte de reparcel·lació i d’urbanització 
de l’esmentat sector de sòl apte per urbanitzar. 
 
2.- Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7258 de data 30 de 
novembre de 2016, s’ha publicat la resolució GAH/2698/2016, de 24 de 
novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017, havent estat assignada una subvenció de 44.979,25 euros 
per cadascuna de les dues anualitats. 
 
3.- El Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona en ha tramés, 
en relació amb l’assistència del Control higienicosanitari  de piscines d’ús públic, 
l’informe de diagnosi de la piscina municipal corresponent a la temporada de 
bany 2016.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CASAL DE LA 

GENT GRAN DEL CATLLAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada pel Sr. Josep Mas Llambrich, en nom i 
representació del Casal de la gent gran del Catllar, en la que sol·licita d’aquest 
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de 
l’esmentada entitat. 
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros al Casal de la gent 

gran del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA 

SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada pel Sr. Joan Brulles, rector del Catllar, en nom i 
representació de la Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar, en la que sol·licita 
d’aquest ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de 
funcionament de l’esmentada entitat. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a la Parròquia Sant 

Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les seves 
despeses de funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA CORAL SANT 

NICASI DEL CATLLAR. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada per la Sra. M. Dolors Solé i Barreras, en nom i 
representació de la Coral Sant Nicasi del Catllar, en la que sol·licita d’aquest 
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de 
l’esmentada entitat. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a la Coral Sant 

Nicasi del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:  
 
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim 
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.  
 
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
 

Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 del 
reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini establert en el 
requeriment sense justificació ni al·legacions, es declararà la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent un quart de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el 
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE 
DESEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia nou de 
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa retirar els punts 3 i 4 de l’ordre del dia 
per tractar-los en una Junta de Govern posterior. En concret es retiren: 
 
3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ SAU 20, MAS DEL POU.  
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ SAU 20, MAS DEL POU.  
 
 
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE 
DESEMBRE DE 2016. 
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“S’ha rebut notificació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la tramitació i 
l’aprovació de les sol·licituds per a les administracions públiques que facin 
treballs parcials de col·laboració social amb treballadors perceptors de 
prestacions d’atur. En concret disposarem d’una persona pel projecte “Ús social 
d’edificis públics: bidell” del 5 de desembre de 2016 al 30 d’abril de 2017. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 

5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A CARITAS 
PARROQUIAL DEL CATLLAR. 

 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada pel president de Caritas Parroquial, Sr. Joan 
Brulles, en nom i representació de Caritas Parroquial del Catllar, en la que 
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de 
funcionament de l’esmentada entitat. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a Caritas Parroquial 

del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

en legal forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA DE RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

POTABLE DE LA URBANITZACIÓ MAS D’ENRIC. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant escrit signat per la Sr. Jordi Olmo Martos, actuant en la seva condició de 
President de la Junta de Compensació de la Urbanització Mas d’Enric, en nom 
d’aquesta entitat, manifesta la seva voluntat de cedir a l’Ajuntament del Catllar, el 
servei i instal·lacions d’abastament d’aigua potable, de l’esmentada urbanització. 
 
És d’interès de l’ajuntament el fet d’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. 
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És per això i en ares a poder formalitzar la cessió proposada per la Junta de 
Compensació de la Urbanització Mas d’Enric, que proposo que la Junta de Govern 
Local, adopti els següents acords: 
 
Primer.-  Assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua potable de la urbanització 

Mas d’Enric, en el benentès que la tarifa a aplicar serà la resultant de 
l’adequació de tarifes prevista en el document d’adhesió de l’ajuntament 
amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA). 

  
Segon.-  Facultar, al Sr. Alcalde o regidor en que delegui, tan 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 d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE 
DESEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les deu del matí del dia vint-i-tres de 
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE 
DESEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“Respecte les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, mitjançant 
Decret del Diputat delegat dels préstecs a ens locals de 07.12.2016, ens ha 
estat concedit un ajut per interessos de préstecs 2016, havent estat assignada 
una subvenció de 7.721,39 euros. 
 
Pel que respecta a l’ajut de la Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la 
Junta de Govern en data 16 de desembre de 2016, han acordat concedir del 
programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal del curs 2015-2016, un import de 22.785,00€. 
 
Finalment comentar que la subvenció excepcional oferta pel Servei 
d’Assistència Municipal 2016 de la Diputació de Tarragona referent a l’estudi de 
la relació de llocs de treball, ens ha estat denegat “ 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU HORARI LABORAL DEL COS 

DE VIGILANTS MUNICIPALS PER COBRIR DE FORMA URGENT I 
PROVISIONALMENT LA BAIXA PER IT D’UN MEMBRE DEL COS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“De forma sobtada el vigilant municipal Tip 001 ha incorregut en situació 
d’incapacitat laboral temporal i ha presentat l’acreditació mèdica corresponent, 
essent la durada prevista de com a mínim dos mesos. 
 
Essent necessari cobrir el torn de servei d’aquest vigilant i atesa la proximitat 
de les festes nadalenques s’ha convingut no aplicar el sistema subsidiari de 
torns rotatoris de dos dies de servei en cadascuna de les franges horàries 
establertes i dos dies de descans per no interferir en les planificacions de les 
festes de nadal dels restants membres de cos. 
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Així les coses, fruit de les reunions d’aquesta alcaldia i del regidor de personal 
amb el representant sindical del personal funcionari de l’ajuntament per cobrir 
la baixa per incapacitat temporal del vigilant municipal Tip 001 durant les 
properes festes de Nadal i fins al dia 1 de gener de 2017, conciliant la vida 
laboral i familiar dels efectius del cos durant les festivitats de Nadal, s’ha 
preparat una proposta de calendari de torn de servei per aquest període, que 
consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local pres en sessió de 24 
desembre de 2015 es va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada 
laboral dels vigilants municipals per a l’any 2016, actualment vigent.  
 
Per tot això, es considera escaient aprovar la modificació de l’horari de treball 
per al període esmentat per quant escau conjugar i reequilibrar les necessitats 
reals dels veïns i l’autoorganització municipal adaptant els recursos existents a 
les necessitats creades per la situació imprevista a la que hem d’atendre. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
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 que modifica el quadrant aprovat per a l’any 2016 
des de la data del present acord i fins al proper dia 1 de gener de 
2017, 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:  
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 - El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15 
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia 
implícita a exercitar les accions legals previstes per a la seva 
impugnació per aplicació del mateix. 

 
 - 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 amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU HORARI LABORAL DEL COS 

DE VIGILANTS MUNICIPALS PER AL 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Fruit de les reunions entre el representant sindical del personal funcionari de 
l’ajuntament, l’alcalde i el regidor 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 tal i com es resumeix en el 
quadre següent: 
 
 Matí Tarda 
Hivern 07.00 a 15.30 h 15.30 a 00.00 
Estiu 15.30 a 00.30 

 

1--------ll - l - l 
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A banda de l’horari, el quadrant inclou i absorbeix, com el dels anys anteriors, 
totes les festivitats, dies de vacances i assumptes propis de cadascun dels 
vigilants de forma individualitzada.  
 
També s’inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen 
durant l’any 2017, com ara la festa major, diferents proves esportives o la revetlla 
de Sant Joan. 
 
Vista la proposta analitzada, i en que es constata que el nombre d’hores efectives 
a fer pels vigilants durant l’any 2017 és de 1.635 hores, d’acord amb el següent 
detall: 
 

Total dies any 2017  (365 x 7,5 h) 2.737,50 h 
Diumenges any 2017 (53 x 7,5 h) -397,50 h 
Dissabtes any 2017 (52 x 7,5 h) -390,00 h 
Vacances any 2017 (22 x 7,5 h) -165,00 h 
Festius any 2017 (14 x 7,5 h) -105,00 h 
Assumptes propis any 2017 (6 x 7,5 h) -45,00 h 
Total hores efectives any 2017 1.635,00 h 

 
En contrapartida, per no crear un greuge compartiu amb la resta de treballadors 
de l’ajuntament i perquè els agents puguin atendre les seves necessitats i 
eventualitats de caire personal, s’acorda que puguin fer entre ells tants canvis de 
torn com puguin necessitar amb les següents particularitats: 

 Els canvis de torn deuran ser comunicats a l’Ajuntament amb una antelació 
de 72 hores a la seva realització, tal i com estableix l’art. 17 del Reglament 
del Servei, llevat que el motiu tingui caràcter sobrevingut, essent necessari 
comunicar en qualsevol cas, amb la màxima antelació possible, i sempre 
abans del gaudi de la prerrogativa. 

 Els agents garantiran que el servei quedi cobert en tota la jornada de servei 
els 365 de l’any. 

 Dins el període de festa major d’estiu no es pot sol·licitar cap tipus de 
permís o llicència. 

 Al finalitzar l’any natural hauran d’haver realitzat i computat totes les hores 
que els pertoca segons el quadrant anual. 

 Es podran realitzar canvis de torn en els que entre un i el següent no hi hagi 
un descans mínim d’onze hores sempre que: 

 No es realitzin duran més de dues jornades seguides. 
 Que a la sortida del segon dia de torn es gaudeixi d’un 

descans mínim de 15 hores. 
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 Si algun dels canvis de torn supera la jornada laboral de 8 
hores i 30 minuts, a la sortida del darrer torn es respectarà un 
descans mínim de 24 hores. 

 De forma excepcional, amb un màxim de 4 cops dins l’any i per motius 
degudament acreditats, tenint en consideració el caràcter especial del 
servei, es podrà autoritzar la realització d’un doble torn (matí i tarda) 
durant dos dies consecutius, coincidint en cap de setmana, amb les 
particularitats següents: 

o La sol·licitud, signada pels dos agents amb torn de treball 
programat en quadrant, s’haurà de presentar amb una antelació 
mínima de 7 dies a la data prevista per al gaudi. 

o A la sol·licitud hi constaran determinats tots els ajustos horaris que 
calgui adoptar (recuperació horària). 

o L’agent que hagi de fer les dues jornades continuades de dos dies 
consecutius no podrà estar de torn de servei la tarda immediata 
anterior a la realització d’aquesta mesura, gaudint així, d’un 
descans previ de més de 15 hores. 

o Es preveu que el segon dia de torn continuat l’agent iniciï la jornada 
laboral a les 08.00 h en horari d’hivern o a les 08.30 en horari 
d’estiu, en comptes de les 07.00 h, per gaudir de més descans, 
atenent a l’exigència de la mesura proposada. L’hora que es 
redueix la jornada el segon dia de torn continu haurà de 
compensar-se dins la setmana immediatament anterior a la 
realització del canvi de torn, llevat que l’ajuntament en disposi 
l’acumulació per atendre situacions de reforç de servei no previstes 
en quadrant (sobrevingudes). 

 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
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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 2017, 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 amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER A FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL DESTINADA 
A COBRIR UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL MENTRE DURI LA 
SITUACIÓ D’IT QUE LA MOTIVA, DE LA MATEIXA CATEGORIA 
PROFESSIONAL I APROVACIÓ DE LES BASES D’AQUESTA 
SELECCIÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“Arran de la situació de baixa per incapacitat laboral temporal de previsible 
llarga durada d’un dels efectius del cos de vigilants municipals, sobrevinguda 
de forma imprevisible i davant la impossibilitat de perllongar el sistema 
substitutori previst al seu dia consistent en que els efectius restants passen a 
torns rotatoris de dos dies de matí, dos de tarda i dos de festa, sistema efectiu 
en substitucions de curta durada però inadequat per una contingència com 
l’actual, l’efectivitat del qual queda condicionada a la presencia incondicionada 
dels tres membres del cos i restaria greument pertorbat en cas d’absència, 
justificada, d’algun d’ells. 
 
L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30 
d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de 
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament 
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració 
local. 
 
L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament 
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos 
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Aquest mateix article estableix una tassa de reposició de personal de fins al 
100, entre d’altres, per al personal de la policia local, en el qual queden 
subsumits els vigilants municipals. Alhora es preveu que l’ajuntament hagi 
d’adoptar un acord en el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura 
no es posa en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques de vigilància 
municipal cal proveir d’urgència la nova contractació de personal encaminada 
mitjançant borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal 
per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per 
cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de 
contractació, ateses les situacions excepcionals que es poden generar i per 
cobrir necessitats urgents i inajornables, amb categoria vigilant municipal i les 
retribucions, jornada de treball i funcions que corresponen d’acord amb la 
relació de llocs de treball de l’ajuntament i la legislació vigent. 
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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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria de procés de selecció per a formació de 

borsa de treball per a substituir treballadors municipals amb dret a 
reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants, jubilacions 
o per atendre necessitats urgents de contractació, de vigilant 
municipal (Categoria professional laboral C2). 

 
Segon.  Aprovar les Bases d’aquesta selecció. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant Edicte al BOP, al tauler 

d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal. 
 
Quart. Traslladar aquest acord 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. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL PROGRAMA DE 

COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA 
DESOCUPADA PER AL MANTENIMENT I NETEJA DE ZONES 
URBANES QUE FINALITZA EL 31 DE DESEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016 es 
va aprovar l’execució d’un programa de col·laboració social per a l’ocupació 
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d’una persona desocupada durant sis mesos per al manteniment i neteja de 
zones urbanes. 
 
Aquest programa fou atorgat mitjançant Resolució del Cap del Servei Territorial 
d’Ocupació a Tarragona de 28 de juliol de 2016 i la seva vigència abastava des 
del dia 01 d’agost al 31 de desembre de 2016. 
 
Realitzats els tràmits escaients es va assignar al desenvolupament del 
programa el candidat Sr. Jose Díaz Magan , amb DNI 50539246N, el qual ha 
vingut desenvolupant les tasques assignades de forma adequada, eficaç i 
eficient. 
 
Estant pròxim el finiment del termini del programa, a petició del Sr. Magan, qui 
ha manifestat la voluntat de continuar prestant el seu servei i valorant les 
resultats obtinguts, l’ajuntament considera escaient sol·licitar una pròrroga 
d’aquest programa fins al proper 16 de juliol de 2017, amb les mateixes 
condicions que les actualment vigents. 
 
Així doncs, es garanteix que el programa de col·laboració social compleixi els 
mínims legals exigits en quant a utilitat social i 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 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. 
 
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social 
que s’han portat a terme, proposo que la Junta de govern local acorda adopti el 
següent acord: 
 
Primer.-  Sol·licitar la pròrroga del programa de col·laboració social objecte de 

l’expedient CS/2016/005/T4118, “Foment de l’ocupació i reingrés al 
mercat laboral: manteniment de zones urbanes i periurbanes” al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tot ratificant els 
compromisos inherents a aquesta comesa, i assumits al seu dia, 
consistents en: 

 
 Abonar a la 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 
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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 la persona 
adscrita des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas. 

 
Segon.-  Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 

necessaris per al formalització d’aquet acord.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE 

L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
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2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que 
es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i 
ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat 
a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants 
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes 
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica 
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
4.- Antecedents de l’entitat. 
L’Ajuntament del Catllar s’adhereix a aquest nou acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci per aconseguir importants avantatges econòmics en el 
subministrament d’energia elèctrica. 
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Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 

tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  
que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 

 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de 

la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de 
l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 

 
Tercer.-  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial 
articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització 
de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de 
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  

 
Quart.-  Article 52 i ss. 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 concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de 
les entitats locals o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.-  Que el municipi del Catllar s’adhereix al contracte derivat (Exp. 

2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un 
termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de 
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desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 

 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 
Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 
Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 
Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 
Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 
Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 
Sublot BT7 2.1A 128,298 
Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 
Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 
Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 
Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 
Sublot BT13 3.0AP1 97,098 
Sublot BT14 3.0AP2 83,098 
Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 
Sublot AT2 3.1AP2 78,578 
Sublot AT3 3.1AP3 60,419 
Sublot AT4 6.1AP1 102,467 
Sublot AT5 6.1AP2 85,326 
Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

/ 

/ 

V 
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Sublot AT7 6.1AP4 68,951 
Sublot AT8 6.1AP5 62,489 
Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 
23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
(Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 

Baixa 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   
2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 

Alta 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i 
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2014).  
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa 

Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import de 265.000 

V 
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€ (dos-cents seixanta-cinc mil euros) que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de  l'any 2017. 

 
Tercer.-  Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
 
Quart.-  Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 

CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, 
Barcelona,) tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’EMISSIÓ D’INFORMES 

EN ELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 
IMPLANTACIÓ DEL GIS DURANT L’ANY 2017. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per l’emissió 
d’informes pels expedients de llicències urbanístiques en suport de la tasca de 
l’arquitecte municipal degut a l’acumulació de tasques i per a la supervisió del 
procés d’implantació d’un sistema SIG. 
 
L’arquitecte Jonathan López Skoog ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul 
d’honoraris per assessorament tècnic consistent en l’elaboració d’informes en 
relació a llicències urbanístiques, inspeccions d’obres i expedients de disciplina, 
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recepció de visites per temes urbanístics, així com altres tasques de 
planejament municipal, per 580 hores de contracte. El preu del contracte 
ascendeix a la quantitat de disset mil quatre-cents euros (17.400,00 €) al que 
cal afegir l’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada amb anterioritat per l’arquitecte 
Jonathan López Skoog durant una anterior etapa, sumant-hi el coneixement del 
planejament municipal, es proposa contractar els seus serveis. 
 
L’arquitecte realitzarà la seva tasca dos dies a la setmana: els dimarts de 09.15 
a 14.15h (5 hores) i els dijous de 09.15 a 14.15h i de 16.30 a 19.00h (7,5 hores). 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal 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. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de 

llicències urbanístiques i la supervisió del procés d’implantació d’un 
sistema SIG durant els mesos de gener a desembre de 2017, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
Jonathan López Skoog per un import de disset mil quatre-cents euros 
(17.400 €) i tres mil sis-cents cinquanta-quatre euros (3.654 €) d’IVA 
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Segon. Aprovar la despesa per import de vint-i-un mil cinquanta-quatre euros 

(21.054 €) amb càrrec a la partida 920.22730 del pressupost 
municipal, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic 
fins a l'entrada en vigor del nou pressupost municipal, de conformitat 
amb l'article 169.6 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. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures 

mensuals a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.”  
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT 

DEL CAMÍ VELL DE L’ESTACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Antecedents 
 
En data 5 de setembre de 2016 el Sr. Jordi Toral Juanpere va presentar escrit 
a aquest Ajuntament sol·licitant informe per part dels tècnics de l’ajuntament 
sobre la possibilitat de restringir la circulació de la Urbanització Masia Boronat, 
concretament la baixada del carrer Camí Vell de l’Estació fins al carrer del 
Baladre. 
 
Examinat l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest ajuntament Sr. Anton 
Maria Anglès Cunillera emès a l’efecte i que contempla les propostes següents: 
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“Col·locar una illeta al carrer Camí Vell de l’Estació, a l’altura del carrer del 
Baladre, ocasionant que a partir d’aquell moment només hi hagi un  sol sentit 
de circulació en els dos carrils del Camí Vell de l’Estació. 
 
Col·locar una illeta al Camí Vell de l’Estació, a l’altura del carrer del Baladre, 
ocasionant que a partir d’aquell moment només hi hagi un  sol sentit de 
circulació i que al final del carrer del Camí Vell de l’Estació hi hagi un sol carril 
de circulació, deixant sense circulació l’altre carril.” 
 
Atès que el municipi té atribuïdes competències pròpies en matèria d’ordenació 
del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, d’acord amb l’article 
66.3.b 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.  
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la reordenació de la mobilitat del Camí Vell de l’Estació 

d’acord amb la proposta redactada per l’enginyer de l’ajuntament per 
efectuar la conversió de part del carrer Camí Vell de l’Estació i el 
carrer del Baladre en un únic sentit de circulació i una sola direcció. 

 
Segon. Sotmetre aquest acord a exposició pública en el tauler d’anuncis 

d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 
s’escau, al·legacions. 

 
Tercer. En el supòsit que no es presentin al·legacions, la proposta s’entendrà 

aprovada definitivament.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL 

CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 18 de desembre de 2012 
es va adjudicar la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la 
Torre d’en Guiu, per un període de 48 mesos a comptar des de l’1 de gener de 
2013, a favor dels Srs. Anna Rodrigo Urgel i Roger Coromina Lucena, de 
conformitat amb el plec de condicions i a l’oferta presentada. 
 

En data 21 de gener de 2013 es signà el contracte administratiu regulador de 
la prestació del servei amb la societat SCP Grup Arcs, representada per la Sra. 
Anna Rodrigo Urgel, la clàusula tercera del qual en preveu la durada, establint 
com a data de finalització de la vigència el 31 de desembre de 2016 i, a més a 
més, estableix que el contracte podrà ser renovat per períodes d’un any excepte 
que es denuncií per qualsevol de les dues parts amb un mínim de 6 mesos 
d’antelació. 
 
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2016/263, de 31 de maig, es va denunciar el 
contracte esmentat amb l’advertiment de reversió a data 1 de gener de 2017, 
havent-se d’entregar les instal·lacions incloses a l’inventari annex al contracte 
així com l’equipament de la cuina, menjador i terrassa en l’estat de conservació 
i funcionament adequats. 
 
L’ajuntament es troba en procés d’estudi, anàlisi i redacció dels plecs tècnics, 
econòmics i administratius necessaris per licitar el servei, essent impossible 
perfeccionar l’expedient amb anterioritat a data 1 de gener de 2017. 
 
Escau que l’actual prestatària de servei continuï fins que l’ajuntament hagi 
finalitzat el procés de licitació iniciat atès l’interès en la prestació d’aquest servei 
per quant garanteix la correcta i plena utilització de la zona lúdica de la Torre 
d’en Guiu. 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2016.031(726) 

21 

Revisat el plec de clàusules administratives que va regir la contractació, es 
constata la manca de referència a una possible situació transitòria com l’ara 
succeïda.  
 
Entenent que la continuació en la prestació del servei no té, en cap cas, la 
consideració de pròrroga als efectes establerts en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i que es realitzarà amb les mateixes condicions 
que les establertes en el contracte de 21 de gener de 2013. 
 
Vist que l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableix, entre d’altres 
obligacions del contractista, la de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec 
de la seva gestió. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord: 
 
Primer. Requerir la societat SCP Grup Arcs, representada per la Sra. Anna 

Rodrigo Urgel, perquè continuï amb l’explotació del servei de bar 
restaurant de la Torre d’en Guiu des del dia 1 de gener de 2017 i fins 
que es resolgui el procediment de contractació tramitat a aquests 
efectes. 

 
Segon. Notificar aquest acord als Srs. Anna Rodrigo Urgel i Roger Coromina 

Lucena tot concedint-los un termini d’audiència de 10 dies perquè 
puguin efectuar les al·legacions o observacions que considerin 
escaients. 

 
Tercer. Continuar la tramitació de l’expedient de licitació del servei de bar 

restaurant de la Torre d’en Guiu. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL 

ORDINÀRIA PER A L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL ANNEX AL COSTAT 
DEL CONSULTORI MÈDIC (SALA 33) REDACTAT PER 
L’ARQUITECTE JONATHAN LÓPEZ SKOOG. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’ajuntament, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de les instal·lacions del consultori 
mèdic i dels serveis socials situats al carrer Eufemià de Queralt dotant de major 
funcionalitat l’equipament, destinant l’actual despatx dels serveis socials a 
consulta d’assistència sanitària i creant dos despatxos per als serveis socials. 
 
Amb aquesta reforma es passarà a disposar de dues sales d’infermeria i dues 
sales de consulta mèdica, podent prestar-se de forma més eficient i 
simultàniament les consultes de medicina general i pediatria i obrint la 
possibilitat d’ampliar el servei de consultes d’especialistes o una major 
assistència primària.  
 
Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha procedit a redactar el 
projecte d’obra ordinària consistent en la reforma d’una sala amb ús actual 
polivalent per adequar-la com a ampliació del centre d’assistència primària en 
les seves funcions d’assistència social, dotant aquest nou espai de dos 
despatxos. Aquest nou espai tindrà un doble accés, un per l’interior de l’edifici 
del centre existent i un des de la via pública. 
 
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. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, emès de conformitat amb el que disposa 
l’article 36 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que consta a l’expedient i es dóna 
per reproduït. 
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Vist el que disposen els articles 235 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 12 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
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 les delegacions de competències 
efectuades mitjançant els decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 
2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària per adequar 

una sala amb ús polivalent i destinar-la a ampliació del centre 
d’assistència primària en les seves funcions d’assistència social, 
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, per un import 
d’execució material de 14.417,76 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. Establir que si durant el període d’informació pública no es 

presentessin al·legacions, aquest projecte tècnic, quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord. 

 
Quart. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 

no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
12. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER FESTES A LES 

URBANITZACIONS DEL MUNICIPI QUE HAN PRESENTAT 
SOL·LICITUD. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
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. 
 
Vistos els criteris aprovats en la Junta de Govern de data 12 de gener de 2012 
per la distribució d’aquestes subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2016, prorrogat, en quant a 
l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords: 
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a subvenció 

de festes 2016 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit: 
 

URBANITZACIÓ          IMPORT 
Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins 1.000 € 
Junta de Compensació Pins Manous III   1.100 € 

TOTAL 2.100 € 
 
Segon.  Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.” 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2016.031(726) 

25 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES 

ENTITATS DEL MUNICIPI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
En data 5 d’octubre de 2016 la Junta de Compensació de Pins Blancs 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 1.210 €. 
 
Semblantment, en data 5 d’octubre de 2016 l’entitat urbanística de Conservació 
de Pinalbert sol·licita ajut per minorar el cost de treballs de manteniment de 
voreres i altres elements de pública concurrència o que faciliten l’ús de serveis 
públics, executats per una empresa especialitzada, essent el cost total 
d’aquestes tasques de 1.712,15 €. 
 
L’Entitat Urbanística de Conservació de la Bonaigua, mitjançant escrit de data 
5 d’octubre de 2016, va sol·licitar ajut per tal de fer front a les darreres despeses 
de construcció del camp de futbol amb tanca perimetral. Una primera fase 
d’aquest mateix projecte ja va rebre finançament municipal per import de 900 € 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2015. El cost 
total de la inversió ara realitzada ha estat de 2.272,56 €. 
 
Atès que es considera escaient subvenir parcialment el cost de les tasques de 
neteja i manteniment general i de la zona perimetral de protecció de les 
urbanitzacions  Pins Blancs i Pinalbert i constatat també l’interès públic dels 
treballs de construcció d’un camp de futbol a la Bonaigua per quan aquest tipus 
d’equipaments representen un millora de les infraestructures del municipi.  
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal vigent 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 mitjançant els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda 
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Atorgar els ajuts a les entitats peticionàries i pels conceptes indicats 

d’acord amb el detall següent: 
 

Entitat Concepte Import 
Junta de 
Compensació de 
Pins Blancs 

Neteja i manteniment de les 
franges perimetrals. 

1.000 € 

EUC de Pinalbert Manteniment de voreres i 
altres. 

850 € 

EUC de la Bonaigua Finalització tancament 
perimetral  camp de futbol a la 
Bonaigua. 

1.000 € 

TOTAL 2.850 € 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades, en legal 

forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
14. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, quan manquen cinc minuts per un quart de dotze del matí, i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, 
estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE 
DESEMBRE DE 2016 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta de 
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS: 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Teresa M Canela i Armengol 
Joan Morlà i Mensa 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina i Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2016, 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 Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i 
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE 

L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
“S’ha rebut resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya estimant la sol·licitud 
de pròrroga per portar a terme treballs de col·laboració social amb persones 
que percebin prestacions per desocupació, pel manteniment de zones urbanes 
i periurbanes. Es continua contractant per aquest servei al Sr. José Díaz Magan 
com peó des de l’1 de gener de 2017 fins el 16 de juliol de 2017.” 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ 

CASTELL DEL CATLLAR. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada pel president del Patronat de la Fundació Castell 
del Catllar, Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, en la que sol·licita d’aquest 
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de 
l’esmentada entitat. 
 
Vist que a la sessió constituent del Patronat de la Fundació Castell del Catllar, 
de 30 d’abril de 2015, es va aprovar el projecte de viabilitat econòmica i de les 
activitats previstes per als exercicis 2015 i 2016, essent aquest Ajuntament i la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense les dues entitats fundacionals. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
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Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 10.000 euros al Patronat de la 

Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front a les seves 
despeses de funcionament. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 

en legal forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT – 

ESCOLA “L’AGULLA”. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Vista la instancia presentada pel Director de l’Institut-Escola l’Agulla, Sr. 
Francesc Seritjol Marimon en la que sol·licita d’aquest ajuntament un ajut per 
fer front a les despeses d’obres per adequar una aula com a Unitat de Suport 
d’Educació Especial i ampliar un espai per ubicar-hi una aula d’Educació 
Infantil. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar un ajut per import de 5.012 € (cinc mil dotze euros) a l’Institut-

Escola l’Agulla del Catllar per tal que pugui fer front a les despeses 
d’obres per adequar una aula com a Unitat de Suport d’Educació 
Especial i ampliar un espai per ubicar-hi una aula d’Educació Infantil. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’Institut-Escola 

l’Agulla del Catllar, en legal forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA 

PERSONA EN RÈGIM LABORAL NO FIX I MITJANÇANT EL 
CONTRACTE TEMPORAL, PER TAL DE COBRIR EL TORN DE SERVEI 
DE VIGILANT MUNICIPAL TIP 001 EN SITUACIÓ D’IT MENTRE ES 
PROVEEIX LA BORSA DE TREBALL CONVOCADA A L’EFECTE. 

 
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Des de la posada en situació d’incapacitat laboral temporal de llarga durada 
per part d’un dels agents dels vigilants municipals, l’ajuntament ha adoptat un 
seguit de resolucions tendents a minimitzar els efectes de la referida baixa en 
el normal funcionament del servei, com modificar el quadrant horari de la resta 
de vigilants per cobrir la baixa durant el període de les festes de Nadal o aprovar 
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les  bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de 
funcionaris interins per a cobrir futures necessitats dels vigilants municipals. 
 
Malgrat això, esdevé del tot necessari contractar un efectiu per realitzar tasques 
de reforç als vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb 
unes condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi la borsa de 
treball esmentada. 
 
Atesa, doncs, aquesta voluntat i alhora necessitat de continuïtat amb la 
prestació del servei. 
 
Valorats els currículums dels candidats presentats per cobrir aquest lloc de 
treball. 
 
Vist el que estableixen els articles 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, el qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals en quant a la provisió dels llocs de treball per motius de màxima urgència. 
 
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 els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Contractar, en règim laboral no fix al Sr.  Ricard Bautista Fernández, 

amb DNI 39725975-F, mitjançant contracte temporal, com a reforç als 
vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb unes 
condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi la borsa 
de funcionaris interins per a cobrir futures necessitats dels vigilants 
municipals. 

 
Segon.-  Procedir a donar d’alta a la Seguretat Social al treballador esmentat 

per al període referit. 
 
Tercer.- Notificar el contingut d'aquest acord a les persones interessades.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent tres quarts de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari 
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