AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
GENER DE 2017

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia dotze de
gener de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan 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 incorporar a l’ordre del dia per raó de
la seva urgència els assumptes següents:
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL SALA
CATLLAR ATLÈTIC.
PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU EL
CATLLAR.
Exposats el motius que justifiquen la urgència i debatuts els mateixos, per
unanimitat s’acorda estimar-la e incloure els dos assumptes en l’ordre del dia.
Acte seguit 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 30 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 30 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:
Per part de la diputació de Tarragona s’ha comunicat que el proper dia 16 de
gener s’iniciarà el termini per sol·licitar les subvencions següents:
-

Control higienicosanitari de piscines d’ús públic.
Activitats d’hàbits saludables i exercici físic.
Elaboració de plans d’emergència DUPROCIM

Per part del Consell Comarcal se’ns comunica que està prevista la realització,
dins del projecte TASTA, de les sessions de treball directe en el nostre municipi a
l’escola a partir del 16 de gener de 2017 fins el 26 de maig de 2017, cada dilluns
i dimecres en horari de tarda en finalitzar l’escola entre les 16 hores i les 17.45
hores.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DE
TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A
L’EXERCICI 2017 DELS QUE TENIM DELEGATS A LA DIPUTACIÓ DE
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TARRAGONA LA GESTIÓ DEL COBRAMENT DINTRE DEL TERMINI
DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA.
El Sr. Alcalde 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 2017
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 2017 següent:

CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE
COBRAMENT

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
01/01/2017-28/02/2017
01/03/2017-30/04/2017
01/05/2017-30/06/2017
01/07/2017-31/08/2017
01/09/2017-31/10/2017
01/11/2017-31/12/2017

31/03/2017-31/05/2017
31/03/2017-31/05/2017
28/04/2017-30/06/2017
31/05/2017-31/07/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
30/06/2017-31/08/2017
28/07/2017-29/09/2017
28/07/2017-29/09/2017
31/08/2017-31/10/2017
31/03/2017-31/05/2017
31/05/2017-31/07/2017
28/07/2017-29/09/2017
29/09/2017-30/11/2017
30/11/2017-31/01/2018
29/01/2018-29/03/2018

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 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.
4.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. JAVIER CABELLO
ORTIZ, PER A LA PRÀCTICA DE JUDO, EN EL MARC DE LES BASES
DE
SUBVENCIONS
A
PARTICULARS,
INSTITUCIONS
I
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I
PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 2 de gener de 2017 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la
urbanització Esplai Tarragoní, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i
promoció d’activitats esportives per a la pràctica de judo que exerceix el seu fill
Javier Cabello Ortiz, de 18 anys i categoria de menys de 73 kilograms, 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 2.735 €.
Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del
seu fill, Javier Cabello Ortiz una subvenció per import de 273,50 €
(dos-cents setanta-tres euros amb cinquanta cèntims) en virtut de
l'establert a la base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per
a la pràctica del judo, temporada 2015/2016 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
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les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva
objecte de subvenció.
Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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 DEL CONVENI AMB EL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓ PER DINAMITZAR EL TURISME AL CASTELL DEL
CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El nostre municipi disposa d’un castell del segle XI que forma part d’un conjunt
de fortificacions al curs baix de riu Gaià, moment en que el riu és frontera entre
els comptats catalans i la Al-Àndalus, i que és l’únic visitable de tots el que
conformen aquest conjunt i per tant s’ha erigit com a Centre d’Interpretació dels
Castells del Baix Gaià.
Durant aquests darrers anys l’ajuntament ha fet un especial esforç per tal de
donar a conèixer l’existència d’aquesta construcció històrica.
Actualment es creu necessari millorar l’oferta turística del municipi, i
conjuntament amb la promoció del Castell del Catllar efectuar la promoció dels
establiments de restauració del poble, creant un pac que permeti la visita guiada
al Castell i el gaudi d’un àpat en un dels restaurants del poble que s’adhereixin
a la campanya.
Amb l’objectiu de formalitzar i establir les condicions de la relació entre
l’Ajuntament i els establiments del sector de la restauració del poble s’ha
consensuat un conveni on es recullen les esmentades condicions, el qual un
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cop aprovat per l’ajuntament serà signat amb cadascun dels establiments
interessats en la promoció.
El text del conveni consta en l’expedient i es dóna per reproduït.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni a signar entre el sector de la restauració del
Catllar i l’Ajuntament del Catllar per a la promoció de dit sector i el
Castell del Catllar.

Segon.

Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord, en
particular cadascun dels convenis a signar amb els establiments de
restauració que s’adhereixin a la campanya.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats, emplaçant-los per la
signatura d’aquest conveni, 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 CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL
SALA CATLLAR ATLÈTIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. Jordi Serrano Suñé, 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.
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Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per qual es tracta 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
dels següents acords:
Primer.- Atorgar una subvenció al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic, per un
import de quatre mil euros (4.000,00€) per tal de fer front a les
despeses que genera la temporada regular de competició 2016-2017.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ
ESPORTIU EL CATLLAR.

D’UNA

SUBVENCIÓ

AL

CLUB

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. Xavier Roch Adserà, en representació del Club Esportiu El Catllar,
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 Esportiu El Catllar, per un import de
vint-i-cinc mil euros (25.000,00€) per tal de fer front a les despeses
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que genera la temporada regular de competició 2016-2017, i 20172018, amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.
8.

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 19 DE
GENER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
dinou de gener de dos mil disset, 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 12 DE GENER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de gener de 2017, 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:
El proppassat dilluns dia 16 de gener hi ha hagut una reunió amb tècnics de
l’A.C.A. amb la finalitat d’estudiar el nou traçat del col·lector d’aigües residuals
que actualment discorre per la llera del riu Gaià, amb la finalitat de reemplaçar-lo
per un de nou i així evitar els constants vessaments que es produeixen.
L’ex treballador d’aquest Ajuntament Sr. Antoni Tarrés ha formulat una reclamació
patrimonial per import de 200.000,00 euros com a compensació per les lesions i
seqüeles ocasionades en un accident laboral, ja que segons diu no se li va facilitar
l’equipament adient per les tasques a realitzar.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REGULARITZACIÓ DELS
TRIENNIS DEL PERSONAL EN ACTIU DE L’AJUNTAMENT DEL
CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Examinades les nòmines dels treballadors de l’ajuntament s’ha observat que
hi ha empleats que estan cobrant l’antiguitat a l’empresa i d’altres que no, per
motius que es desconeixen.
D’ofici l’ajuntament ha analitzat de forma individualitzada el temps de prestació
del servei en aquest ajuntament en cas del personal laboral, i en el cas dels
funcionaris computant el temps de prestació del servei en qualsevol
administració pública; i sempre segons els barems establerts anualment a la
Llei General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Així doncs, cal regularitzar la situació dels treballadors següents: Jordi Altès
Martí, Falco A. Bastos Croccia Carvalho, Isabel Llaboré Fàbregas, Encarna
Gregorio Rodríguez, Josepa Martínez Oña, Lynne Proctor Burrell, Meritxell

1.2.2.2 2017.002(25)

2

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Ferré Saigí, Jordi Adserà Roig, Sonia Molina Llauradó, Xavier Font Rius, Emília
Recasens Collado, i Jordi Solé Blanco, pel fet que mai han cobrat l’antiguitat a
l’empresa. I, també s’ha observat que el Sr. Ramon Baena Accensi estava
cobrant menys triennis dels que realment li corresponen, amb la qual cosa
també hem procedit a regularitzar la situació, i aplicant-li el nombre correcte de
triennis.
L’antiguitat a l’empresa es comptabilitza per cada tres anys efectius treballats,
correspon-li un trienni.
L’estudi s’ha fet prenent com a referència tot l’any 2016 i el desclòs de cada
treballador consta degudament detallat en l’expedient administratiu, aquí
únicament es reprodueix el resum dels treballadors afectats segons el detall
següent:
Jordi Altès Martí
Falco A. Bastos Croccia
Carvalho
A
Isabel Llaboré Fàbregas
/
Encarna Gregorio
/ Rodríguez
Josepa Martínez Oña
Lynne Proctor Burrell
Meritxell Ferré Saigí
Jordi Adserà Roig
Sonia Molina Llauradó
Xavier Font Rius
Emília RecasensJ)Collado
tf/ // /
Jordi Solé Blanco
/
Ramon Baena Accensi
/

180,94 €
489,96 €
325,44 €
906,43 €
63,29 €
45,66 €
396,75 €
189,84 €
84,08 €
139,06 €
31,80 €
35,12 €
394,69 €

V

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 la regularització dels triennis dels treballadors en actiu de
l’ajuntament i el pagament corresponent segons el detall que consta
en la part expositiva d’aquesta proposta.
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Segon.

Notificar aquest acord a les persones interessades 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 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 D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
CESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ COLL DE
TAPIOLES I D’ALTRES I DE LA SEVA GESTIÓ, EN ALLÒ RELATIU A
LA UTILITZACIÓ DELS DOS DIPÒSITS D’AIGUA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 18 de maig de 2011 es signà el conveni de gestió de la xarxa d’aigua
de la urbanització Coll de Tapioles i una part de La Guinardera amb la
corresponent cessió temporal de les seves instal·lacions.
L’esmentat conveni en el seu apartat novè establia que l’ajuntament restava
obligat a realitzar les obres necessàries per deixar lliures les parcel·les en que
es troben els dipòsits d’aigua que formen part de la xarxa i són propietat dels
Srs. Albiol-Albiol-Calull, abans de finalitzar l’any 2011.
Pel fet que la configuració de l’actual xarxa fa que les obres necessàries per
deixar lliure la parcel·la on es troben situats els dipòsits resultin altament
costoses, en dates 17 de setembre de 2012, 12 de novembre de 2013, 4 de
novembre de 2014 i 9 de novembre de 2015 es signaren respectives pròrrogues
del conveni de cessió de la xarxa d’aigua de la urbanització Coll de Tapioles i
d’altres i la seva gestió, el termini de vigència de la darrera finalitzava el passat
31 de desembre de 2015.
L’ajuntament a partir del dia 1 de gener de 2016 va iniciar la gestió indirecta del
servei municipal d’aigües mitjançant l’empresa EMATSA, la qual ha procedit a
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realitzar les actuacions necessàries per tal de poder dur a terme les obres de
desconnexió dels dipòsits esmentades en els apartats anteriors.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents
acords:
PRIMER.- Establir una nova pròrroga en la utilització dels dos dipòsits propietat
dels Srs. Albiol-Albiol-Calull i que formen part de la xarxa
d’abastament d’aigua de Coll de Tapioles fins el 31 de març de 2017.
SEGON.- Procedir al pagament de 500 euros en concepte de lloguer d’aquests
dipòsits mitjançant ingrés o transferència bancària al c/c núm. 20730056-89-0100017785 de l’entitat bancària Catalunya Caixa obert al
seu nom.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
QUART.- El present conveni tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.
CINQUÈ.- El conveni signat entre les parts en data 18 de maig de 2011 queda
vigent en tot allò que no contradiu allò establert en aquest acord.
SISÈ.-

Requerir a l’empresa EMATSA que realitzi les obres necessàries per
deixar lliures les parcel·les en que es troben els dipòsits d’aigua que
formen part de la xarxa de la urbanització Coll de Tapioles, no més
tard del dia 31 de març de 2017.”

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.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

1.2.2.2 2017.002(25)

5

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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 26 DE
GENER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-sis de gener de dos mil disset, 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 incorporar a l’ordre del dia per raó de
la seva urgència els assumptes següents:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BÀCULS PER
A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES
PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ EL MÈDOL.
Exposats el motius que justifiquen la urgència i debatuts els mateixos, per
unanimitat s’acorda estimar-la e incloure els dos assumptes en l’ordre del dia.
Acte seguit es passa a tractar els assumptes inclosos en 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 19 DE GENER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de gener de 2017, 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:
El proppassat dimarts dia 24 de gener ha tingut lloc una reunió amb tècnics de
l’ACA i la Direcció d’Obra de l’EDAR de Mas Enric per tal d’establir la mecànica
per a la posada en funcionament de la infraestructura. L’ajuntament coordinarà el
desprecintat de les escomeses de clavegueram de les urbanitzacions Pins
Manous i Mas Enric per evitar connexions extemporànies i per garantir que es
facin acuradament.
S’ha realitzat una reunió amb el col·lectiu que impulsa la creació d’un club de
tennis o entitat anàloga per potenciar aquest esport al municipi aprofitant que
recentment s’han arranjat les pistes.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. DAVID MIRÓ MOYA,
PER A LA PRÀCTICA DEL MOTOCRÒS I ENDURO DEL SEU FILL, EN
EL MARC DE LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS,
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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A
L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 16 de gener de 2017 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 cc) i 65
cc que exerceix el seu fill Bruno Miró Rodríguez, segons les bases aprovades
per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 2003 (publicades al
BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses de la temporada que importa la quantitat de 10.980 €.
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 cc), temporada 2017 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 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.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER
SOL·LICITAR ELS AJUTS PREVISTOS A LES BASES PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS DESTINATS A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES
DE TEXT PER ALS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA DEL CATLLAR PER AL CURS 20162017.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“D’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d’infantil i primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
Constatat que l’ajuntament vol continuar fomentant aquesta praxis pel curs
2016-2017, pels alumnes que cursen educació infantil i primària a l’InstitutEscola l’Agulla i estan empadronats al municipi, juntament amb una sèrie de
requisits més que contemplen les bases reguladores.
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.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Obrir la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases per
a l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als
alumnes d’educació infantil i primària de l’Institut-Escola L’Agulla del
Catllar pel curs 2016-2017.

Segon.

Procedir a la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’edictes de
l’ajuntament.

Tercer.

Notificar aquest acord a la direcció del centre per a la seva deguda
difusió i al departament d’intervenció per la seva executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PROMOGUDA PEL QUE FOU TREBALLADOR
MUNICIPAL,
ANTONIO
TARRÉS
I
QUIROGA
CONTRA
L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 27 de desembre de 2016 el Sr. Antonio Tarrés i Quiroga presentà
escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament per
lesions patides per accident de treball succeït en data 9 de setembre de 2014,
en la que es descriuen els fets i raonaments jurídics escaients.
La documentació aportada conté tots els elements indispensables establerts al
Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial, d’acord amb els
articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
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Sector Públic i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Així mateix, l’art. 81.2 de la citada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix que
quan les indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a
50.000 euros serà preceptiu sol·licitar dictamen del Consell d'Estat o, si escau,
de l'òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, essent el competent la Comissió
Jurídica Assessora. El moment processal escaient serà a la finalització de la
instrucció del procediment i prèvia la resolució del mateix.
Segons estableix l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió
Jurídica Assessora, és preceptiu que la Comissió emeti un dictamen sobre els
expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial interposats contra
l’administració local quan la quantia reclamada sigui igual o superior a 50.000
euros.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer. Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial,
presentada en data 27 de desembre de 2016 pel Sr. Antonio Tarrés i
Quiroga contra l’ajuntament, que es tramitarà segons determinen les
lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Segon. Nomenar instructor de l’expedient administratiu el Sr. Jordi Reina i
Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament.
Tercer. L’expedient es considera iniciat en data d’aquesta resolució. El termini
per a la seva resolució és de 6 mesos. En cas de silenci administratiu,
aquest tindrà efectes desestimatoris. En el supòsit d’impugnació
d’aquesta acord en cas de silenci negatiu, es disposa de 6 mesos per
acudir als Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, a
comptar des del dia següent de la producció de l’acte presumpte.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma al Sr. Antonio Tarrés i
Quiroga i a la companyia d’assegurances de l’ajuntament mitjançant
la corredoria Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.”

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 D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BÀCULS
PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol
amb l’adquisició de 66 unitats de columna de punt de llum model Nikolson,
telescòpica, en acer galvanitzat i demés indicacions tècniques que consten a la
memòria de l’enginyer de l’ajuntament.
Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:
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BOSIR
ALFRED

BÀCULS
9.801,00 €
9.784,50 €

IVA
2.058,21 €
2.054,75 €

TOTAL
11.859,21 €
11.839,25 €

ENERFIC

9.504,00 €

1.995,84 €

11.499,84 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
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.
Vist, doncs, 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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:

1.2.2.2 2017.003(37)

8

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Primer.

Adjudicar directament a ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA,
SL el subministrament de 66 unitats de columna de lluminària
model Nikolson, telescòpica, en acer galvanitzat i demés
indicacions tècniques que consten a la memòria de l’enginyer de
l’ajuntament, per la quantitat de 11.499,84 € euros (equivalents a
9.504 euros més 1.995,84 euros corresponents al 21% d’IVA),
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i
amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 11.499,84 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE
LLUMINÀRIES PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol
amb l’adquisició de 66 unitats de lluminària tipus SALVI model Icon de fins a 40
w amb tecnologia led, temperatura de color 3.000 K, índex de rendiment “Ra”
83 i demés indicacions tècniques que consten a la memòria de l’enginyer de
l’ajuntament.
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Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:
LLUMINÀRIES
BOSIR
17.384,40 €
ALFRED
18.381,00 €
ENERFIC
17.792,28 €

IVA
3.650,72 €
3.860,01 €
3.736,38 €

TOTAL
21.035,12 €
22.241,01 €
21.528,66 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
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.
Vist, doncs, 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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament a BOSIR, SA el subministrament de 66
unitats de lluminària model lluminària tipus SALVI model Icon de
fins a 40 w amb tecnologia led i demés indicacions tècniques que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament, per la quantitat
de 21.035,12 € euros (equivalents a 17.384,40euros més 3.650,72
euros corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 21.035,12 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.
8.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ EL MÈDOL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol.
Un cop adquirit el material per a l’adequació dels 66 punts de llum, esdevé
necessari contractar els serveis d’una empresa especialitzada per a la seva
instal·lació i posada en funcionament. Els treballs a executar consistiran,
succintament, en la retirada dels punts de llum existents amb el seu fonament,
execució d’un nou fonament, assemblatge i instal·lació dels nous punts de llum
i comprovació de consums i funcionament, a més de les altres operacions que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament.
Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:

BOSIR
ALFRED

INSTAL·LACIÓ
13.038,96 €
14.229,60 €

IVA
2.738,18 €
2.988,22 €

TOTAL
15.777,14 €
17.217,82 €

ENERFIC

13.549,80 €

2.845,46 €

16.395,26 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
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aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
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.
Vist, doncs, 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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament a BOSIR, SA l’execució dels treballs
d’instal·lació i posada en funcionament de 66 punts de llum a la
urbanització El Mèdol, d’acord amb les indicacions tècniques que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament, per la quantitat
de 15.777,14 € euros (equivalents a 13.038,96 euros més 2.738,18
euros corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 15.777,14 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.
9.

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 2 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia dos
de febrer de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Teresa M Canela i Armengol
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:
El vigilant municipal Tip 002 ha estat novament pare, motiu pel qual se’l felicita.
Així mateix i de conformitat amb la nova normativa reguladora que ha entrat en
vigor el passat dia 1 de gener del corrent, gaudirà d’un permís de paternitat
d’una durada de quatre setmanes que materialitzarà, a petició pròpia, a partir
del proper dia 4 de febrer. A aquests efectes i per tal d’evitar un buit en un dels
torns del servei dels vigilants municipals fins a la resolució de la borsa de treball
en tràmit, i atesa l’equivalència de moltes funcions entre l’agutzil i els vigilants i
l’encaix en el grup de classificació professional, es nomenarà amb caràcter
provisional i en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del
1
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seu actual lloc de treball a l’agutzil com a vigilant, mantenint-se el servei en els
termes previstos.
S’ha sol·licitat, a petició de la Junta de Compensació de Manous II un
pressupost per a l’arranjament a la urbanització des de la benzinera i fins a les
primeres edificacions del sector per gaudir d’una mobilitat adequada i garantir
una possible evacuació segura dels residents. Si el pressupost mereix informe
favorable de l’arquitecte de l’ajuntament es procedirà a la seva adjudicació.
Com ja es va anunciar en una sessió anterior de la Junta es disposa d’un
pressupost per a la poda a brocada d’una quants exemplars dels plataners de
l’Avinguda de Catalunya, en concret en el tram previst entre els números 2 i 8.
Es realitzaran els treballs com a prova pilot per evitar caiguda de fulles durant
la resta de l’any, sobretot a l’estiu i primers dies de tardor i reduir els problemes
d’al·lèrgies que causa aquesta espècie. S’adjudicaran els treballs en molt breu
termini i es preveu s’executin poc després, i en tot cas, abans que els arbres
brotin després de la parada hivernal
Després de la reunió de 24 de gener mantinguda amb tècnics de l’ACA i la
Direcció d’Obra de l’EDAR de Mas Enric per a la posada en funcionament de
l‘equipament hem informat a la Junta de Compensació de Pins Manous III de la
imminent posada en servei i del procés de connexió que coordinarà i executarà
l’ajuntament.
El passat 30 de gener de 2017 es va constituir, a convocatòria del director del
Centre Penitenciari de Mas d’Enric, la Taula de Participació Social de segon
nivell del Centre. Al proper Ple de l’ajuntament s’inclourà la proposta de
nomenament del representant municipal a aquest òrgan de participació.
Finalment informar que hem rebut una subvenció en espècie del Consell
Comarcal consistent en el lliurament d’un escàner i un ordinador per a la
implantació de l’administració electrònica al municipi i la compulsa digital de
documents d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els assistents es donen per assabentats.
2.

PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE LES LÍNIES GENERALS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2017.

2
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En sessió de la Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2016 s’encarregà al
regidor d’Hisenda, conjuntament amb el Secretari-Interventor, l’elaboració d’una
proposta de pressupost municipal per a l’exercici de 2017, la qual, un cop valorada
caldria sotmetre a la consideració del Ple.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte als membres de la Junta de govern
local de les línies generals del projecte del pressupost municipal per al 2017
elaborat amb el Secretari Interventor
Es procedeix a l’anàlisi de les dades econòmiques i comptables facilitades per
la secretaria intervenció als efectes d’establir les despeses corrents i demés
estats 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.
Finalment, es qüestionen certs aspectes relatius al capítol I de despeses i que
caldrà tenir en compte als efectes d’ajustar les xifres i presentar la proposta
definitiva, emplaçant-se novament els reunits per sotmetre aquests darrers
ajustos al coneixement de la Junta de Govern prèvia tramitació davant del Ple
de l’ajuntament.
3.

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 accidental, 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 9 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia nou de
febrer de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan 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 LES SESSIONS ORDINÀRIES DE DATA 26 DE
GENER I 2 DE FEBRER DE 2017.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de la Junta de govern local
corresponents a les sessions ordinàries de data 26 de gener i 2 de febrer de
2017, 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 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 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:
S’ha rebut un escrit de la diputació de Tarragona en el que se’ns comunica que
han establert un nou conveni amb la Generalitat de Catalunya, en el qual es
comprometen a fer una important aportació econòmica als ens locals. Es tracta
de facilitar el compliment dels compromisos de pagament de la Generalitat amb
els ajuntaments.
S’ha rebut un escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que se’ns
dona trasllat de la demanda formulada per la societat NARGAM SA contra la
Generalitat de Catalunya sol·licitant un indemnització pels danys i perjudicis que
li han estat ocasionats com a conseqüència de la ocupació per la via de fet de la
major part de la finca de la seva propietat, coneguda com el Mas d’Enric; la
contesta a la demanda formulada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat; i al mateix
temps se’ns emplaça per a comparèixer com a part codemandada.
S’ha rebut un Decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el que es
declara la caducitat del dret del Departament de Territori i Sostenibilitat a contestar
a la demanda formulada per PROMYSA BRICK SL.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
D’UN TRAM DE MUR DE CONTENCIÓ A L’ERMITA DE SANT RAMON
PER ESFONDRAMENT DEL MUR DE PEDRA EXISTENT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El límit occidental de la finca i de la plataforma sobre la que hi ha l’ermita de Sant
Ramon és un marge de pedra de gran altura, que es trobava força deteriorat quan es
van executar les obres de rehabilitació de l’ermita.
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El desembre passat, després d’unes fortes pluges, va caure un altre tram de marge,
d’uns 5m de longitud. Per aquesta raó es fa absolutament necessari construir un altre
mur de contenció de formigó armat, de les mateixes característiques que l’existent,
per tal d’assegurar la plataforma de terres.
S’ha demanat pressupost a dues empreses, que han presentat sengles ofertes amb
les següents característiques:
CASANOVA BERTRAN, SL
- Un cop corregits els petits errors detectats en la primera versió, el
pressupost, IVA inclòs, és de 13.622,18 €.
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C., SL
- Un cop modificada la primera oferta presentada per tal d’adequar-la
a les necessitats reals, el pressupost, IVA inclòs, és de 17.660,80€.

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

Adjudicar directament l’execució dels treballs de construcció d’un
mur de formigó, d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquesta resolució, a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la
quantitat de 13.622,18 euros (11.258,00 € més 2.364,18 €
corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.-

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es
retindrà un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent 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 16 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del dia setze
de febrer de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan 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 FEBRER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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
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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:
La Diputació de Tarragona ha aprovat la convocatòria del Pla d’acció municipal
(PAM) 2017 amb una dotació total de trenta-dos milions d’euros, dels qual vint-icinc es destinen a actuacions d’inversió i set a finançar despesa corrent. En la
mateixa resolució s’acorda la distribució de la dotació econòmica en la que
s’assignen al nostre municipi la quantitat de dos-cents vint mil set-cents seixantavuit euros.
La Diputació de Tarragona ha aprovat les bases reguladores del programa
específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de
modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració
electrònica.
El seu objecte és subvencionar els programes següents:
-

Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals
(abastament, sanejament i enllumenat públic)
Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir
l’Administració electrònica.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat els ajuts per al tractament de la vegetació
en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la llei 5/2003, de 22 d’abril, per
l’any 2017. Al nostre municipi li han estat atorgats ajuts per un total de vint-i-tres
actuacions per un total de vint-i-tres mil vuit-cents vint-i-dos euros amb dinou
cèntims.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona han subscrit un conveni
pel qual aquesta farà efectiu als ajuntament el pagament de diversos imports
pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya; pel que fa al nostre
municipi l’import és de noranta-cinc mil cent tretze euros amb noranta-cinc
cèntims.
S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una assistència tècnica per tal que
realitzin el control sanitari de l’aigua de la piscina.
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La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior ens
ha comunicat que el dia 16 de febrer de 2017 tindrà lloc una concentració davant
l’entrada del Centre Penitenciari Mas d’Enric des de dos quarts de quatre fins a
les quatre de la tarda.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
PER DESTINAR-LA A AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA.

El Sr. Alcalde 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.
S’ha demanat pressupost a tres empreses, de les que només dues han presentat
sengles ofertes amb les següents característiques:
CASANOVA BERTRAN, SL: 11.697,20 euros IVA inclòs
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C., SL: 17.388,63 euros IVA inclòs.

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

Adjudicar directament l’execució dels treballs de 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, d’acord amb allò indicat
a la part expositiva d’aquesta resolució, a l’empresa CASANOVA
BERTRAN SL, per la quantitat de 11.697,20 euros (9.667,11 € més
2.030,09 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.-

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es
retindrà un 5% en concepte de garantia definitiva.”

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 CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DINAMITZACIÓ
DEL PARC DE SALUT MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament, amb la intenció de promoure l’activitat física de la població adulta
del municipi, i amb especial atenció a les necessitats de la gent gran, s’ha dotat
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d’un espai adequat a aquesta finalitat, en que es pugui dur a terme una activitat
física moderada i adaptada a les necessitats de cadascun dels usuaris.
Per tant, s’ha instal·lat un parc de salut, entès com el grup d’aparells, ubicats
en un espai a l’aire lliure, a poca distància entre ells, de manera que formin un
conjunt, destinat a la pràctica d’exercici físic moderat.
L’indret on està ubicat aquest equipament és la finca urbana de titularitat
municipal situada al final del carrer Eufemià de Queralt, amb referència cadastral
9897403CF5599H0001PH i amb una superfície total de 460 m2,
urbanísticament adequada per acollir dita instal·lació.
Per tal de dinamitzar el funcionament d’aquesta instal·lació i que els usuaris
puguin portar a terme exercicis adequats a la seva edat i condicions físiques,
es considera necessari comptar amb un servei de monitoratge que els pugui
guiar en l’ús de les instal·lacions.
S’ha demanat pressupost a l’empresa NATURFIT TRAINING TEAM per tal de realitzar
dues sessions a la setmana d’una hora cadascuna i per un grup de 10 persones.
L’oferta de l’empresa ha estat de 24 euros per persona i mes.

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de serveis, els d’import inferior a 18.000 euros
i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.- Adjudicar directament l’execució del servei de monitoratge del parc
de salut a l’empresa NATURFIT TRAINING TEAM, per la quantitat de
240,00 euros al mes, pel període comprès entre l’1 de febrer i el 30
de juny de 2017.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan 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’INTERPRETACIÓ DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL,
PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DELS ENSENYAMENTS
REGLATS QUE CURSEN ELS ALUMNES DE L’INSTITUT-ESCOLA
L’AGULLA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament l’any 2008 va aprovar les bases que han de regir la convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per
l’adquisició de llibres de text per als alumnes del CEIP L’AGULLA.
La Base primera estableix “Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el
règim dels ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text dels
ensenyaments reglats que cursen els alumnes matriculats al CEIP l'Agulla”, es
a dir tots aquells nivells d’estudis que impartia aquest centre: educació infantil i
primària.
Des del curs 2016-2017, degut a la remodelació dels nivells educatius que
s’imparteixen en el nostre municipi, el CEIP l’Agulla ha estat substituït per
l’Institut Escola l’Agulla, el qual ofereix educació infantil, primària i secundària.
En el moment de convocar els ajuts pel curs 2016-2017 es va acordar obrir la
convocatòria pels alumnes d’infantil i primària, com s’havia fet en cursos
anteriors, sense tenir en compte la remodelació esmentada en el paràgraf
anterior.
Donat que el CEIP l’Agulla ha estat substituït per l’Institut Escola l’Agulla,
aquesta alcaldia entén que quan la base primera fa referència als
“ensenyaments reglats que cursen els alumnes matriculats al CEIP l'Agulla”,
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degut a la substitució esmentada, els ensenyament reglats a que fa referència
la base primera han de ser el que imparteix l’Institut Escola i per tant s’han
d’incloure també els estudis de secundaria com a possibles beneficiaris dels
ajuts convocats.
Per tot això, proposo que al Junta de govern local adopti els següents acords:
Primer.- Degut al fet que el CEIP l’agulla ha estat substituït per l’Institut Escola
l’Agulla, els ensenyament reglats a que fa referència la base primera
de les reguladores dels ajuts, han de ser el que imparteix l’Institut
Escola i per tant s’han d’incloure també els estudis de secundaria com
a possibles beneficiaris dels ajuts convocats per l’adquisició de llibres
de text.
Segon.- Ampliar la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases
per a l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per
als alumnes matriculats a l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar pel curs
2016-2017, oberta per acord de la Junta de govern local de data 26
de gener de 2017, als alumnes matriculats en educació secundària
del centre.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Institut Escola l’Agulla per tal que faci
efectiva l’ampliació de la convocatòria acordada.”
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.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I, quan falten cinc minuts per dos quarts 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 23 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-tres de febrer de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Excusa la seva assistència la regidora Teresa M Canela i Armengol.
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 16 DE FEBRER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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 i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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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:
BASE Gestió d’Ingressos ens ha fet sabedors de la resolució que han adoptat en
relació al recurs presentat pel senyor Santiago Arderiu Usart en representació de
Superficiària CP Mas d’Enric SA en relació a les liquidacions de l’IBI.
El recurs s’estima parcialment en el sentit que no els pertoca pagar l’IBI respecte
del sòl que ocupa el centre penitenciari atès que és propietat de la Generalitat de
Catalunya i aquesta està exempta; això comporta una devolució de 15.187,55
euros pels quatre anys liquidats.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT AMB LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PEL QUAL S’ESTABLEIX EL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA
FINANCERA LOCAL 2017

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb la Generalitat de
Catalunya per el desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera
local 2017.
Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita
el pagament avançat de l’import d’uns crèdits concrets els ens locals que ho
sol·licitin.
Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència financera local
2017 cobraran de la Diputació de Tarragona, l’import que els hi ha facilitat la
Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes que es troben
pendents de pagament.
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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 de Catalunya els pagarà
directament a al Diputació de Tarragona.
Per tot l’exposat 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 Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, amb què s'estableix el Pla
extraordinari d'assistència financera local 2017.
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 95.113,95 euros, per
compte dels crèdits que l'entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que
es detallen tot seguit:
Import
Text de posició
67.855,89
FCLC 2014 ajuntaments anualitat
2015 2013 ajuntaments anualitat
12.114,68
FCLC
2015 2013 municipis darrer
FCLC
15.143,38
pagament
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 del
deute, la Generalitat de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta
Diputació.”
Doc. Financer
5000063558
5000066754
5000366704

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 i
Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS SOCIAL DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“ANTECEDENTS:
El Fons Social de l’ajuntament s’aplica des de l’1 de gener de 2009. El període
per presentar les sol·licituds s’estableix entre el 15 i el 31 de gener de cada any,
per tal de sufragar les despeses ocasionades durant l’any anterior.
Entre el 13 i el 31 de gener de 2017 s’han presentat sol·licituds per part dels
següents treballadors: Sergi Alujas, Ramon Tomàs, Laurentiu P. Nita, Joan
Vázquez, Ana Recasens, Berta Jarque, Olga Urgel, Sandra Real, Encarna
Gregorio, Núria Gavaldà i Quico Iborra.
En l’art. 1 de les Bases del barem del fons social, s’estableix els titulars que hi
tenen dret: “Tenen dret a percebre els ajuts del fons social els treballadors de
l’Ajuntament del Catllar, ja siguin funcionaris de carrera, com laborals fixos que
prestin serveis en aquest ajuntament. S’exceptua el personal de confiança, el
personal laboral de durada determinada (no fix) i tot el personal de programes
o plans concertats de durada determinada“.
La interpretació de qui són els titulars de dret sempre s’ha matisat que són els
treballadors fixos, ja siguin personal funcionari o laboral, però que han passat
per un concurs-oposició i han adquirit la plaça en propietat. Exceptuant-se
aquells treballadors que malgrat que faci anys que treballen a l’ajuntament, no
tenen la plaça pròpia, així com els interins, el personal de confiança, etc., i per
tant, considerant-se’ls indefinits però no fixos, fins al moment que no es
cobreixin les places que ocupen.
A l’EBEP, en el capítol I, es defineixen les classes de personal de les
administracions públiques, classificant-se en quatre tipus: funcionaris de
carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o
temporal.
Atès que els treballadors: Encarna Gregorio, Olga Urgel, Laurentiu P. Nita,
Sergi Alujas i Ramon Tomàs són treballadors laborals per temps indefinit, i per
tant, no fixos, es considera que no són titulars de dret del fons social, segons
l’art. 1 de les bases.
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CONSIDERACIONS:
D’acord amb les bases del barem del fons social que determina la
documentació a aportar així com les modalitats i imports dels ajuts, s’han de fer
les següents consideracions:
- Joan T Vàzquez i Orellana: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 154
€. S’ha considerat els tractaments mèdics com especials, a manca de
descripció, valorant-se amb el 70% del cost, sense un màxim perquè l’import
resultant era baix. Aplicant aquests criteris li correspon un import de 107,80 €.
- Ana Recasens Recasens: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360
€ i presenta la documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360
€.
- Sandra Real Núñez: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 875,14
€ i presenta la documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per
als seus fills per valor de 758,14 € i presenta la documentació justificativa
necessària. El total sol·licitat és de 1.633,28 €.
- Berta Jarque i Voltas: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360,00
€ i presenta la documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360
€.
- Francesc Josep Iborra Martínez: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor
de 1.032,56 € i presenta la documentació justificativa necessària. El total
sol·licitat és de 1.032,56 €.
- Núria Gavaldà i Salort: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 409,20
€ i presenta la documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per
als seus fills per valor de 926,29 € i presenta la documentació justificativa
necessària. El total sol·licitat és de 1.335,49 €.
Vist que en l’art. 8è de les Bases es concreten els imports dels ajuts a concedir
fixant com a import màxim per treballador 900 € anual, llevat que la suma total
de l’import de les sol·licituds sigui inferior al pressupost del fons per aquell any;
i vist que la partida del pressupost municipal pel fons social és de 5.000 €.
CONCLUSIÓ:
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Es proposa l’atorgament del següents ajuts:
Treballador/a
Joan T. Vàzquez i Orellana
Ana Recasens Recasens
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real Núñez
Berta Jarque i Voltas
Francesc Iborra Martínez
TOTAL

A concedir
107,80 €
360,00 €
1.335,49 €
1.633,28 €
360,00 €
1.032,56 €
4.829,13 €

I, al mateix temps es proposa denegar els ajuts sol·licitats als treballadors:
Encarna Gregorio, Olga Urgel, Laurentiu P. Nita, Sergi Alujas i Ramon Tomàs,
pel fet de no ser-li d’aplicació el fons social.
Aquesta és la opinió de qui subscriu, sense perjudici d’altre millor fonamentada
en dret. Malgrat això, resoldreu allò que cregueu convenient.”
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 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’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL GRUP DE
TEATRE L’ENRAMADA PER ELS ACTGES DE CELEBRACIÓ DEL 25È
ANIVERSARI.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Sra. Isabel Fortuny i Baduell, en representació del Grup de teatre
L’ENRAMADA, sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les
despeses que els ha de generar la celebració del seu 25è aniversari.
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Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per qual es tracta de
de fomentar la cultura en el 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 Grup de teatre L’ENRAMADA, per un import
de tres mil euros (3.000,00€) per tal de fer front a les despeses que
els ha de generar la celebració del seu 25è aniversari.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Maria Goretti Gatell i Anglès.
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, quan passen tres minuts de 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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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia dos
de març de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 FEBRER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
S’estan portant a terme negociacions amb la Generalitat de Catalunya relatives al
fet que l’ajuntament bestrauria, si es dóna algun cas, l’import del cost dels serveis
bàsics en el cas que alguna família en risc d’exclusió social no pugui fer front al
seu pagament i posteriorment, aquesta despesa suportada inicialment per
l’ajuntament, seria reintegrada per la Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzades les obres dels col·lector i de l’EDAR núm. 1 es procedirà a
desprecintar, per part dels serveis municipals, les escomeses dels habitatges
situats a Mas d’Enric i a Pins Manous III excepte els carrer Segrià, Garraf i
Penedès d’aquest últim sector.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA A
LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC
PEL FINANÇAMENT DEL COST DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’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 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 les tres factures d’enllumenat públic corresponent a
l’exercici de 2016, períodes del 16 de febrer al 7 de juny, del 16 de juny al 17
d’agost i del 17 d’agost al 5 de desembre, i per un import de 2.306,38 €,
1.142,54 € i 2.044,65 euros, respectivament, el que fa una quantia global de
5.493,57 €.
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Per tot això proposo que al Junta de Govern Local adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la despesa de 2.746,79 euros corresponent al cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als consums de
l’any 2016 i 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 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 i 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 D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A
LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“La Sra. Rosa Masriera, en representació de la Fundació Esclerosi Múltiple ha
sol·licitat una col·laboració d’aquest ajuntament destinada a la lluita contra
l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials.
Havent constatat l’existència de consignació pressupostaria, proposo a la Junta
de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.- Fer entrega a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 100,00 euros,
en concepte de col·laboració d’aquest ajuntament destinada a la lluita
contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials.
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Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció per tal que
procedeixi a la seva comptabilització i a fer efectiu l’import aprovat.”
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 i 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’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA NETEJA
DE LES ZONES VERDES I ENTORN DE LA URBANITZACIÓ
PINALBERT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Sr. José Carbonell Ruiz, en representació de la Junta de Conservació de la
Urbanització Pinalbert, ha sol·licitat una subvenció d’aquest ajuntament
destinada a finançar les despeses de conservació i manteniment de la
urbanització.
Havent constatat l’existència de consignació pressupostaria, proposo a la Junta
de govern local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Fer entrega a la Junta de Conservació de la Urbanització Pinalbert,
per import de 450,00 euros, en concepte de subvenció per finançar
les despeses de conservació i manteniment de la urbanització.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció per tal que
procedeixi a la seva comptabilització i a fer efectiu l’import aprovat.”
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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 i 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 D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

El Sr. Alcalde, examinada la documentació que consta en l’expedient, proposa
deixar-lo pendent sobre la taula, a fi i efecte d’un millor estudi per part dels serveis
tècnics.
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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un millor
estudi.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL QUADRANT DE DISTRIBUCIÓ DE LA
JORNADA LABORAL DEL PESONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS,
TANT PERSONAL LABORAL COM FUNCIONARI, PER AL PERÍODE
D’ESTIU.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Els representats del personal funcionari i del personal laboral d’aquest
ajuntament han presentat una proposta de modificació de la jornada laboral
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durant el període d’estiu, basada en el fet d’aconseguir una millor organització
en un període on es concentren la major part de les vacances del personal i per
tal de millorar també la conciliació laboral i familiar del personal al servei de
l’ajuntament.
La proposta que es formula és la següent:
Període la modificació: del 19 de juny al 22 de setembre.
Horari:

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 15 hores.
Dimarts o dijous de 8 a 14.30 hores i de 16 a 19 hores

Tardes tancades: les dels mesos de juliol i agost.
Analitzada la proposta aquesta alcaldia no considera pertinent que durant el
mes de juliol les oficines municipals estiguin tancades, i que el millor dia per
treballar les tardes és el dijous, a l’igual que l’any passat que ja es va realitzar
aquest horari i no es van produir incidències.
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords:
Primer.- Establir, pel personal funcionari i laboral que presta serveis
administratius, el següent horari per la temporada d’estiu:
Període: del 19 de juny al 22 de setembre. Pels anys següents
aquestes dates s’adaptaran per tal que incloguin les dues últimes
setmanes de juny i les tres primeres de setembre.
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 15 hores.
Dijous de 8 a 14.30 hores i de 16 a 19 hores
Tardes tancades: les del mes d’agost.
Segon.- Comunicar aquest acord al departament de personal i als delegats de
personal funcionari i laboral.”
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 i 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.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, quan són 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 9 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
nou de març de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 2 DE MARÇ DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de març de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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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:
Per part de la Diputació de Tarragona se’ns ha concedit l’assistència tècnica
consistent en efectuar el control higienicosanitari de l’aigua de la piscina municipal
durant la temporada de bany de l’any 2017.
El Consell Comarcal ens ha comunicat les tarifes que s’hauran de satisfer durant
l’exercici 2017a l’empresa SECOMSA, que gestiona la planta de reciclatge de
matèria orgànica durant l’exercici 2017, que seran de 65,42 euros per tona més
el 10% d’IVA.
El Consell Comarcal ens ha comunicat les tarifes que s’hauran de satisfer durant
l’exercici 2017 a l’empresa SIRUSA, que gestiona la incineradora de Tarragona
durant l’exercici 2017, que seran de 61,50 euros per tona.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha elaborat el projecte bàsic
i d’execució de la reforma parcial de la Casa de la Vila.
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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
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de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, vist que el pressupost ascendeix a 85.395,72 euros més
17.933,10 euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de
data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma parcial de la Casa
de la Vila elaborat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, en el
benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i 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 D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA I CARRETERA T-203.

DE

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha elaborat el projecte
d’execució de vorera al camí de Tarragona i carretera T-203.
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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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 110.450,03 euros més
23.194,50 euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de
data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres de vorera al camí de
Tarragona i carretera T-203 elaborat per l’arquitecte Jonathan López
Skoog, en el benentès que si durant el període d’informació pública
no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ MAS DE
CARGOL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha elaborat el projecte
per la substitució de l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol.
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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 35.697,88 euros més 7.496,55
euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta competència
a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de data 27 de
juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de 2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte per la substitució de l’enllumenat públic
del sector de Mas de Cargol elaborat per l’enginyer Anton Maria
Anglès Cunillera, en el benentès que si durant el període d’informació
pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment d’allò disposat per l’art. 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/95, de 13 de juny.”
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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 i 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 D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ COLL DE
TAPIOLES.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha elaborat el projecte
per la substitució de l’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles.
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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 37.168,15 euros més 7.805,31
euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta competència
a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de data 27 de
juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de 2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte per la substitució de l’enllumenat públic
del sector de Coll de Tapioles elaborat per l’enginyer Anton Maria
Anglès Cunillera, en el benentès que si durant el període d’informació
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pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de posterior acord.
Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 25 de novembre de
2016 va aprovar les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal
de l’anualitat 2017.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 3 de febrer de
2017, va acordar la convocatòria de subvencions del Pla de Acció Municipal
(PAM) del 2017.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PAM 2017, es
considera convenient concorre-hi per tal de poder obtenir subvenció per fer front
a despeses d’inversió i al finançament de despesa ordinària.
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La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del PAM 2017 de la
diputació de Tarragona per fer front a les despeses següents:
D’inversió:
- La reforma parcial de la Casa de la Vila.
- Vorera al camí de Tarragona i carretera T203.
De despesa ordinària:
- Despesa elèctrica.
Segon.

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

Tercer. Trametre a la Diputació de Tarragona tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.”
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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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.
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I, quan manquen cinc minuts per 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 16 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
setze de març de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde comunica als membres de la Junta de govern
local que retira de l’ordre del dia el punt cinquè; acte seguit es passa a tractar
la resta d’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 MARÇ DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de març de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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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:
El proper dia 23 de març de 2017 està previst l’inici de les obres d’ampliació del
consultori mèdic amb la construcció de dues noves sales de consulta on
actualment hi ha la sala 33.
El proper dia 3 d’abril de 2017 està previst l’inici de les obres de construcció del
mur de contenció dels terrenys on hi ha l’ermita de Sant Ramon.
El servei de Correus ens ha comunicat que a partir del dia 1 d’abril de 2017 es
modifica l’horari d’atenció al públic; aquest horari passarà a ser de dilluns a
dissabtes de dos quarts de deu a dos quarts de dotze.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN
VOLUNTÀRIA NO LIQUIDABLE, LIQUIDABLE I EXECUTIVA
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016, QUE FORMULA
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE).

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“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 14.12.2016):
Total càrrec
2.039.602,53 €
Baixes durant l’exercici
22.015,95 €
Càrrec liquidat
2.017.586,58 €
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1.745.296,17 €
2.153,03 €
249.012,53 €
21.124,85 €
21.124,85 €
86.774,17 €

Ingressat ajuntament
Recàrrec Provincial
Pendents
Pendents voluntària
Pendent ajuntament
Pendent any anterior

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 14.12.2016):
Total càrrec
1.077.162,98 €
Baixes Exercici
33.005,31 €
Càrrec líquid
1.044.157,67 €
Ingressos Ajuntament
837.977,51 €
Ingressos Recàrrec Provincial
716,48 €
Relació deutors
67.901,97 €
Pendent voluntària
137.561,71 €
Pendent ajuntament
137.561,71 €
/
Pendent Diputació
0,00 €
/
Pendent any anterior
28.469,57
€
/
Compte de Recaptació Executiva (a 14.12.2016):
~
\..
-'f- ~
Saldo
1.537.468,23 €
/
Càrrecs exercici /
538.061,23 €
~
Total càrrec
2.075.529,46
€
,,dN'r~
/
Ingressos exercici "\.. ,,Ç' V )1/ /í
288.378,19
€
/
(¿J
t'LJ
M
Ingressos ajuntament
287.808,66 €
Ingressos recàrrec provincial
569,53 €
Baixes exercici
110.999,16 €
Total dates
399.377,35 €
/
Saldo ajuntament
1.675.736,53 €
V
Saldo Diputació
415,58 €
~

'

""

-

''

'"

,J

Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de què disposa l’ajuntament.
En conseqüència, es proposa que la Junta de Govern de l'ajuntament aprovi els
referits comptes.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA GESPA DE
JARDINS I PARCS MUNICIPALS.

4.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Es d’interès d’aquest ajuntament procedir a l’externalització de les tasques de
manteniment de les diverses zones enjardinades existents en el nucli històric
del municipi, concretament el cementiri vell, sota el castell, la rotonda del
cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i l’accés a les escoles noves.
S’han sol·licitat diversos pressupostos a empreses especialitzades, havent-se
presentat els següents:
-

VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., 2.500,00 euros anuals més 525,00
euros d’IVA.
F.R.A. Servicios de jardineria y mantenimientos, 5.760,00 euros anuals
més 1.209,60 euros d’IVA.

L’empresa VOLPAL ha presentat un pressupost addicional en el que oferta fer
les tasques d’escarificar, ressembrar i adobar dues vegades la gespa de la
piscina municipal per l’import de 225,00 euros més 47,25 euros d’IVA.
A la vista de les ofertes presentades, proposo a la Junta de govern local
l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., les
tasques de manteniment de les diverses zones enjardinades existents
en el nucli històric del municipi, concretament el cementiri vell, sota el
castell, la rotonda del cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i
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l’accés a les escoles noves, pel preu de 2.500,00 euros anuals més
525,00 euros d’IVA.
Segon.- Adjudicar a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS S.L., les
tasques d’escarificar, ressembrar i adobar dues vegades la gespa de
la piscina municipal per l’import de 225,00 euros més 47,25 euros
d’IVA.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i publicar-lo en el portal de la
transparència i en la web municipal.”
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 i 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 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ D’ESPELEOLOGIA TARRAGONA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament és el titular de l’equipament del castell del Catllar que alberga el
Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià.
L’ajuntament sempre s’ha mostrat interessat, i conseqüentment ha impulsat i
donat suport a les tasques relacionades amb la promoció esportiva i amb la
difusió del patrimoni arquitectònic del municipi.
L’ajuntament pretén establir sinergies de treball amb les entitats, tant locals com
radicades en altres municipis de la contornada, que formen el teixit social de la
nostra comunitat amb l’objectiu d’assolir interessos comuns.
L’Associació d’Espeleologia Tarragona és una entitat independent i sense ànim
de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada i consta inscrita
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al registre escaient de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta associació dedica la seva activitat a l’esport col·lectiu, primordialment
l’espeleologia en tots els seus aspectes, oberta a la joventut, a la transmissió
de coneixements i a la formació continuada.
L'associació basa les seves activitats en la recerca científica i a “contribuir amb
el nostre coneixement a la descoberta de paratges mai trepitjats per l’ésser
humà. El descobriment de la terra”
L’entitat també promociona el descens d’engorjats i canons, el muntanyisme,
les vies ferrades, el senderisme, la bicicleta BBT i qualsevulla altra activitat
anàloga a les esmentades.
L’Associació d’Espeleologia Tarragona ha estat reconeguda per les institucions
i entitats esportives com ara la Regidoria d’Esports de l’ajuntament de
Tarragona, la Federació Catalana d’Espeleologia, el Departament de Territori i
Sostenibilitat (Medi Ambient) de la Generalitat.
Que les parts estan d’acord en realitzar una jornada d’exhibició de les principals
activitats de l’entitat en el marc del castell de la vila amb l’objectiu de difondre
l’equipament entre els associats i persones vinculades en el món de
l’espeleologia i alhora difondre l’activitat de l’entitat entre els visitants del castell
i veïns de la població amb l’objectiu de captar associats i posar en coneixement
del públic en general aquesta concreta pràctica esportiva.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2015/349, de 27 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Primer.

Aprovar el Conveni marc de col·laboració a establir amb l’Associació
d’Espeleologia Tarragona per tal d’impulsar els objectius esmentats a
la part expositiva del present acord.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació d’Espeleologia Tarragona
i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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, quan són 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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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
trenta de març de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 16 DE MARÇ
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2017, 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
DE
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DE MAS DEL POU, SECTOR 20 DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 30 de novembre de 2016 el Sr. Lluís Estrada Garcia, en qualitat de
president de la Junta de Compensació del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20 –
Mas del Pou va presentar el projecte de reparcel·lació econòmica del Sòl Apte
per Urbanitzar (SAU) 20 – Mas del Pou, PP6 sector 20 del planejament
municipal vigent per a la seva aprovació.
En data 21 de març de 2017, l’arquitecte municipal, ha emès informe favorable
a l’aprovació inicial.
El secretari interventor de l‘ajuntament de data 21 de març de 2017 ha emès
informe 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.
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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 els següents
acords:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de l’àmbit
PP6, Sòl Apte per Urbanitzar Mas del Pou (SAU) sector 20 del
planejament municipal (POUM).
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 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
D’URBANITZACIÓ DE MAS
PLANEJAMENT MUNICIPAL

INICIAL
DEL POU,

DEL
PROJECTE
SECTOR 20 DEL

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“En data 30 de novembre de 2016 el Sr. Lluís Estrada Garcia, en qualitat de
President de la Junta de Compensació del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20 –
Mas del Pou, va presentar el projecte d’urbanització del SAU 20 – Mas del Pou,
sector 20 del planejament municipal vigent.
En data 21 de març de 2017 l’arquitecte municipal, després de diverses
reunions amb l’equip redactor i els legals representants de la Junta de
Compensació ha emès informe favorable.
El Secretari Interventor ha emès informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial
del Projecte d’urbanització.
L’article 89.6 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 els projectes d’urbanització seguint la tramitació que estableix
l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual determina que 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.
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 els següents
acords:
Primer.

Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització de Sòl Apte per
Urbanitzar (SAU) 20 – Mas del Pou, del PP6, sector 20 del
planejament municipal.

Segon.

Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
dins l‘àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.

Tercer.

Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les seves
competències sectorials.
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Quart.

Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per
l’execució del Projecte aprovat per tal que emetin informe en el termini
d‘un mes.

Cinquè. Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los
audiència durant el termini d’un mes.”
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 i 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
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA
D’URBANITZACIÓ DE SANTA TECLA,
PLANEJAMENT MUNICIPAL.

DEL
PROJECTE
SECTOR 5 DEL

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 7 d’abril de 2016 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de Santa Tecla,
sector 5 del planejament municipal (POU).
El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província número 97, de 23 de maig de 2016 i al tauler d’edictes
de l’ajuntament.
Mitjançant escrits de 24 de maig de 2016, amb registre de sortida número 1079,
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 14 de setembre de 2016 es va publicar
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edicte de notificació al Butlletí Oficial de l’Estat, número 222, en compliment al
tràmit referit.
Conclosos tots el períodes d’informació pública i notificació individualitzada a
les persones interessades, s’han presentat les al·legacions i reclamacions que
seguidament es relacionen succintament:
- Escrit presentat en data 30 de juny de 2016, amb RE 1826, pel Sr. Joan Rofes
Cubells en el qual demanava la revisió de la valoració del sòl.
- Escrit presentat en data 13 de juliol de 2016, pel Sr. Pau Adserà Monné en
representació de la Sra. Clàudia Escoda Suau, mitjançant el qual reclamava la
propietat de la finca aportada núm. 25 en virtut de contracte privat de segregació
i compravenda.
Donat trasllat en data 9 de novembre de 2016 (RS 757) d’aquestes al·legacions
als responsables de la Junta de Compensació per tal que els tècnics redactors
del projecte emetessin informe al respecte.
En data 17 de gener de 2017 (RE 155) la Sra. Mireia Casamitjana Riera, com
a mandatària verbal de la Junta de Compensació de la Urbanització Santa Tecla
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 desestimar-la pel fet que
la valoració va ser realitzada per un tècnic competent en la matèria.
En relació a la segona al·legació es proposa estimar-la en la part que es refereix
a la modificació del número de la finca matriu registral. I desestimar-la en la part
que es refereix al canvi de titularitat de la finca aportada núm. 25 pel fet que
prèviament caldria que s’inscrigui la nova titular en el Registre de la Propietat.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 3 de febrer de 2017.
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.
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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 per la Sra. Clàudia
Escoda Suau mitjançant escrit presentat en data 13 de juliol de 2016,
amb RE 1948, 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 pel Sr. Joan Rofes Cubells
mitjançant escrit presentat en data 30 de juny de 2016, amb RE 1826,
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
l’àmbit de Santa Tecla, sector 15 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.”
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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

5.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’empresa Tarraco Higiene S.L., que actualment està efectuant la neteja de
l’edifici de l’ajuntament i del centre escolar l’agulla, ha presentat tres escrits
relatius a l’actualització de preus del seu contracte en els que sol·licita:
-

-

Respecte dels treballs que realitza al centre escolar l’agulla,
l’actualització de preus d’acord amb l’IPC dels darrers quatre anys i
l’actualització del contracte respecte dels treballs que realitza sense estar
inclosos en el contracte inicial.
Respecte dels treballs que realitza a l’edifici de l’ajuntament,
l’actualització dels ,preus d’acord amb l’IPC dels darrers quatre anys.
Respecte dels treballs que realitza al centre escolar l’agulla, la
modificació del preu del contracte per tal d’adequar-lo als costos que ell
aporta.

L’enginyer municipal ha emès, en data 2 de març de 2017, informes en relació
a les tres peticions dels contractista, en el sentit d’estimar les dues primeres
peticions abans esmentades, efectuant els càlculs pertinents, i de desestimar
la tercera per quan el preu del contracte es fruit de la seva oferta i no s’estableix
en funció dels costos que diu tenir l’empresa.
Amb tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Actualitzar el preu del contracte de serveis de neteja de l’edifici de
l’escola l’agulla a l’empresa Tarraco Higiene S.L., per l’any 2017,
d’acord amb les variacions de l’IPC des de l’any 2012 fins el 31 de
desembre de 2016, establint-se un cost mensual de 3.696,07 euros.

Segon.

Establir el preu del contracte de serveis de neteja de l’edifici de
l’escola l’agulla a l’empresa Tarraco Higiene S.L., per l’any 2017,
respecte dels treballs que hi realitza no inclosos en el contracte inicial,
establint-se un cost mensual de 970,67 euros.
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Tercer.

Actualitzar el preu del contracte de serveis de neteja de l’edifici de
l’ajuntament a l’empresa Tarraco Higiene S.L., per l’any 2017, d’acord
amb les variacions de l’IPC des de l’any 2012 fins el 31 de desembre
de 2016, establint-se un cost mensual de 664,49 euros.

Quart.

Desestimar l’actualització del preu del contracte de serveis respecte
dels treballs que realitza al centre escolar l’agulla, per tal d’adequarlo als costos que ell aporta, ja que el preu del contracte es fruit de la
seva oferta i no s’estableix en funció dels costos que diu tenir
l’empresa.”

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 i 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 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE LES
PISTES DE TENNIS MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU A
ESTABLIR AMB EL CLUB TENNIS EL CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Aquest ajuntament disposa d’un equipament esportiu per a la pràctica del
tennis recentment condicionat i amb enllumenat per poder-lo utilitzar de nit, tot
això amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport en general i del tennis en
particular, i així obtenir la major rendibilitat social d’aquestes instal·lacions.
Amb seu al Catllar hi ha el Club Tennis El Catllar com entitat esportiva del
municipi dedicada al foment i la practica del tennis conjuntament amb la
realització d’una tasca de formació, educació i la socialització en l’àmbit de
l’esport i en particular del tennis.

9
1.2.2.2 2017.011(197)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Essent d’interès mutu el garantir que el Club Tennis El Catllar pugui portar a
terme els seus objectius, l’ajuntament vol posar a la seva disposició l’ús de les
instal·lacions de les pistes de tennis de la zona de la Torre d’En Guiu 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-les.
Per donar compliment a la finalitat abans esmentada, s’ha procedit a redactar
un conveni a signar amb el Club Tennis El Catllar, el text del qual consta en
l’expedient, que estableixi les condicions amb les que podran fer ús de les pistes
de tennis de la zona de la Torre d’En Guiu.
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar el conveni a subscriure amb el Club Tennis El Catllar pel qual
se’l cedeix l’ús preferent de les pistes de tennis de la zona de la Torre
d’En Guiu 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 Tennis El Catllar, emplaçant-los per la
signatura d’aquest conveni.”

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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT
DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS FORESTALS A REALITZAR A LES URBANITZACIONS DEL
MUNICIPI I DISTRIBUÏDES PER LOTS.
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El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Per resolució de la Directora General de Forest del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i alimentació de data 30 de març de 2017 s’ha atorgat a
aquest ajuntament un ajut econòmic per tal de portar a terme la neteja d’un total
de 25 trossos de franges perimetrals en diverses urbanitzacions del municipi.
Per tal de facilitar l’execució abans del dia 15 de juny de 2017, data límit per la
finalització de les actuacions segons la resolució esmentada, i per tal d’afavorir
la contractació de petites empreses del sector, s’ha dividit la totalitat de
l’actuació en tres lots.
S’han sol·licitat diverses ofertes a empreses especialitzades i s’han presentat
les següents:
-

El Sr. Jordi Bové Fraga, per la neteja de la zona 1 per un import de
14.099,69 euros IVA inclòs.
L’empresa Volpal Jardins Serveis S.L., per la neteja de la zona 2 per un
import de 14.648,79 euros IVA inclòs.
L’empresa Provictor Obras i Servicios S.L.U., per la neteja de la zona 3
per un import de 13.691,55 euros IVA inclòs.

A la vista de l’exposat proposo que la Junta de govern local adopti el següents
acords:
Primer.

Adjudicar al Sr. Jordi Bové Fraga, la neteja de la zona 1 per un import
de 14.099,69 euros IVA inclòs.

Segon.

Adjudicar a l’empresa Volpal Jardins Serveis S.L., la neteja de la zona
2 per un import de 14.648,79 euros IVA inclòs.

Tercer.

Adjudicar a l’empresa Provictor Obras i Servicios S.L.U., la neteja de
la zona 3 per un import de 13.691,55 euros IVA inclòs.

Quart.

Notificar aquest acord als adjudicataris.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL VIGENT PER AL SERVEI DE GUAITA PER
A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2016 es
va aprovar l’execució d’un programa de col·laboració social per a l’ocupació
d’una persona desocupada durant cinc mesos per a realitzar les tasques de
bidell.
Aquest programa fou atorgat mitjançant Resolució del Cap del Servei Territorial
d’Ocupació a Tarragona de 30 de novembre de 2016 i la seva vigència abastava
des del dia 5 de desembre de 2016 al 30 d’abril de 2017.
Realitzats els tràmits escaients es va assignar al desenvolupament del
programa a la candidata Sra. Magdalena Gonzalez Arcos, amb DNI
39660767G, la qual ha vingut desenvolupant les tasques assignades de forma
adequada, eficaç i eficient.
Estant pròxim el finiment del termini del programa, a petició de la Sra. Gonzalez,
qui ha manifestat la voluntat de continuar prestant el seu servei i valorant els
resultats obtinguts, l’ajuntament considera escaient sol·licitar una pròrroga
d’aquest programa fins al 2 de novembre de 2024, 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,
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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 adopti el següent
acord:
Primer.

Sol·licitar la pròrroga del programa de col·laboració social objecte de
l’expedient CS/2016/007/T4118, “Ús social d’edificis públics: bidell” al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fins el dia 2 de
novembre de 2024, tot ratificant els compromisos inherents a aquesta
comesa, i assumits al seu dia, consistents en:
Abonar a la persona adscrita 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 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 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.
I, quan passen quatre minuts 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 6
D’ABRIL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia sis
d’abril de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 30 DE MARÇ
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de març de 2017, 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES
DE DONES DEL CONSELL COMARCAL 2012-2015.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal és l'instrument mitjançant
el qual s'articulen les polítiques de dones impulsades per la Generalitat a nivell
comarcal i serveix per a la coordinació de les iniciatives municipals que en
aquest àmbit es generin, sempre sobre els fonaments dels principis d'igualtat
i no discriminació per raó de sexe.
Aquest Pla quadriennal, 2012-2015 s'estructura entorn a tres eixos bàsics: el
foment de la igualtat entre homes i dones, la visibilització de les dones i la
prevenció i sensibilització contra la violència masclista i l'atenció a la víctima.
D'aquests grans eixos en sorgeixen actuacions pròpies de diverses branques
en les que el municipi té competències, com poden ser educació, salut, cultura,
participació, esport, entre d'altres. D'aquí que una de les principals
característiques del Pla sigui la seva transversalitat i la seva vocació integral
basada en la participació de tots els agents públics i socials.
El Pla pretén, doncs, desenvolupar accions en el territori per garantir els drets
de les dones, contribuir a l'eradicació de la violència masclista, apaivagar-ne
els seus efectes des de l'atenció a la víctima i promoure actuacions basades
en l'abordatge de les situacions socials emergents des d'una perspectiva de
gènere.
Aquest Pla, fonamentat jurídicament en la normativa reguladora de la igualtat
entre homes i dones i l'eradicació de la violència masclista sorgida tant de
l'activitat legislativa del Parlament de Catalunya com de l'estat espanyol, recull
els principis i directrius del Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat i les
planificacions fetes des de l'Institut Català de la Dona.
Examinat, doncs, el Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal 20122015 que consta a l'expedient i es dóna per reproduït i considerant convenient
que l'ajuntament s'hi adhereixi.
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar l'adhesió de l'ajuntament al Pla de Polítiques de Dones del
Consell Comarcal del Tarragonès 2012-2015.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès.”

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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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.
I, essent 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 27
D’ABRIL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-set de març de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 6 D’ABRIL DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 d’abril de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
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:
El passat dilluns dia 24 d’abril va tenir lloc l’acte protocol·lari d’inauguració de
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi construïda per donar
servei al centre penitenciari de Mas Enric i a les urbanitzacions de la zona de
ponent, identificada com a EDAR 2 en el pla de sanejament del municipi.
L’acte va estar presidit pels consellers de Territori i Sostenibilitat i de Justícia
de la Generalitat.
Informa que al seu dia es va encarregar a l’enginyer de l’ajuntament la
redacció d’una proposta per a la senyalització vertical de la Plaça de la Vila,
per regular les zones d’aparcament i estacionament, possibilitant alguna
reserva d’espai per a vehicles autoritzats i garantir la mobilitat. Aquesta
proposta, que ja està redactada escau posar-la a consideració de l’arquitecte
municipal per valorar l’adequació al planejament i la protecció del patrimoni
arquitectònic municipal.
Darrerament s’han incrementat els casos de vehicles mal estacionats a
l’exterior de l’escola l’Agulla en les franges horàries d’entrada i sortida dels
alumnes del centre. Per tal de reforçar l’autoritat dels vigilants en aquest àmbit
es procedirà a sancionar aquells infractors reincidents i s’estudiarà la redacció
d’una ordenança reguladora del trànsit al municipi.
Tal com es conegut, el passat 18 d’abril de 2017 la Sra. Anna Moragues
Sanfélix, secretaria-interventora amb habilitació de caràcter estatal, va
prendre possessió del càrrec de Secretaria Interventora de l’ajuntament en
ser-ne la titular de la plaça i en haver finalitzat la comissió de serveis a la
plaça d’Intervenció que exercia a l’ajuntament del Morell, motiu pel qual va
cessar, de forma automàtica, el Secretari Interventor que ocupava la plaça
amb caràcter provisional, el Sr. Jordi Reina i Gelabert, que va retornar al seu
lloc de pertinença al Servei d’Atenció Municipal de la Diputació de Tarragona.
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La Sra. Moragues va presentar la seva renúncia al mateix moment, fet que
deixava aquest ajuntament sense titular de la secretaria-intervenció. Arran
d’aquesta situació i d’acord amb la vigent normativa sobre la funció pública,
per tal de proveir de forma immediata i provisional el lloc de treball vacant de
Secretaria Intervenció s’ha nomenat, amb caràcter accidental, el Sr. Josep
Llop i Tous, funcionari municipal suficientment capacitat per la comesa.
Entre tant, s’està tramitant el procediment administratiu escaient pel retorn a la
plaça de Secretaria Intervenció del Sr. Jordi Reina i Gelabert mitjançant una
comissió de serveis amb la Diputació de Tarragona. S’espera comptar amb
els seus serveis de cara al proper ple ordinari del mes de maig en el que es
debatrà el projecte de pressupost municipal per al 2017.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UNA PRÒRROGA
PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE
LES FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
FORESTALS INCLOSOS EN EL PROJECTE SUBVENCIONAT PER LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL TRACTAMENT DE LA
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ
AFECTATS PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de
2016 es va 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) per a l’execució dels treballs inclosos
a la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les franges
de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi.
Mitjançant Resolució de la Directora General de Forest del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 30 de març de 2017 es
va atorgar l’ajut econòmic per tal de portar a terme la neteja d’un total de 25
franges perimetrals a diverses urbanitzacions del municipi, d’acord amb allò
sol·licitat el seu dia, essent el termini màxim establert per a la finalització dels
treballs el 15 de juny de 2017.
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Posteriorment, en data 30 de març de 2017 la Junta de Govern Local va
adjudicar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció
contra incendis forestals.
Prèviament a l’inici dels treballs i d’acord amb els tècnics del Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Subdirecció General de Boscos de la
Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació per a una correcta execució dels treballs, atesa la dificultat
d’algunes zones, es considera convenient sol·licitar una pròrroga del termini
d’execució de les actuacions objecte de subvenció.
Examinat el que disposa la base 15.1 de les reguladores dels ajuts esmentats
recollides a l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ARP/279/2016, de 17 d’octubre abans esmentada.
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.

Sol·licitar, d’acord amb la base 15.1 de l’Ordre del Conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ARP/279/2016, de 17
d’octubre, una pròrroga del termini d’execució de les actuacions
objecte de subvenció, en el seu grau màxim i en tot cas per un
període mínim de dos mesos des del 15 de juny de 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària a la finalitat pretesa a la Directora General de Forest del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat.

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES
PER A LA MILLORA DE LES XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL
PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS
PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.

El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar les bases del Programa
específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del
Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir
l’Administració electrònica (PEXI) del Servei d’Assistència Municipal.
Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de data de 17 de
març de 2017, en va aprovar la convocatòria, la qual es publicà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona número 60, de 27 de març.
Considerant necessari obtenir finançament per a l’execució dels projectes per
a la substitució de l’enllumenat públic de les urbanitzacions Mas de Cargol i
Coll de Tapioles, ja aprovats per aquesta Junta de Govern en sessió de 9 de
març de 2017
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.
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:
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Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del programa específic
d’obres per a la millora de les xarxes bàsiques municipals i del
programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir
l’administració electrònica (PEXI) del Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses d’inversió
següents:
- Projecte per la substitució de l’enllumenat públic de la urbanització
Mas de Cargol.
- Projecte per la substitució de l’enllumenat públic de la urbanització
Coll de Tapioles.
Segon.

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

Tercer.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat per a la qual
ha estat atorgat i 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 i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona.

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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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.
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I, quan passen divuit minuts de les 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 acctal.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
quatre de maig de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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’ABRIL DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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:
Informa que el passat dimarts dia 2 del corrent va tenir una reunió a la seu de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb el Sr. Josep M Obis i Soriano, responsable
de l’Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals, i a la que fou acompanyat pel
secretari accidental Sr. Josep Llop i pel treballador municipal Jordi Cabré.
Durant la reunió es tractaren tres qüestions principals. En primer terme es va
parlar de la gestió de les estacions depuradores de recent construcció un cop
hagi finalitzat l’any de manteniment que està inclòs en el contracte de
construcció, doncs ha de ser l’ajuntament qui se n’encarregui. Com a qüestió
precedent caldrà que l’ACA informi de quina és la data que es té en compte per
al còmput de l’any de gestió inclosa en la licitació de l’obra, doncs pot ser la
data de recepció provisional de l’obra, la de posada en servei o de la
inauguració.
La gestió de les infraestructures serà indirecta mitjançant concessió,
procediment que es tramitarà des de l’ajuntament comptant amb
l’assessorament tècnic de l’ACA, que també facilitarà models de plecs de
condicions tècniques i administratives. Rebutgen formar part de la mesa
d’adjudicació al·legant que mai en formen part. El sistema de finançament és,
en resum, el següent: l’ajuntament gira factura del cost del servei concessionat
a l’ACA, que paga en 30 dies aproximadament. Al mes de gener fan una
bestreta d’aproximadament el 80% del cost efectiu del servei.
En segon lloc es va parlar de la depuradora a construir a Parc de Llevant, als
terrenys que s’obtindran dels promotors de la cinquena modificació el POUM.
L’ACA es comprometé a tirar endavant amb el projecte si l’ajuntament cedeix el
sòl.
Finalment es va insistir en la necessitat de resoldre el sanejament de la
urbanització la Bonaigua, que per l’actual configuració del sistema de
sanejament ha quedat aïllada. Escau realitzar aquesta obra per garantir la
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seguretat sanitària del pou que abasta al municipi. El responsable de l’ACA es
compromet a tractar la qüestió amb la solució que es doni per al sector est.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME
AQUÀTIC DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU PER
A LA TEMPORADA D’ESTIU 2017.

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 2017, durant els mesos de juny a setembre,
de les onze del matí a les vuit de la tarda, havent-ne presentat les següents:
EMPRESA
Grup Serviesport
Blue Safety SL
Risck Control RCS, SL

PREU
HORA
/
9,90 €
8,55 €
8,90 €

IVA
2,08 €
1,80 €
1,87 €

TOTAL
11,98 €
10,35 €
10,77 €

Per tant doncs l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’ajuntament és la
que ha presentat l’empresa Blue Safety SL, més si tenim en compte que com a
millora ofereixen una festa aquàtica de dues hores de durada.
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 2017 a l’empresa Blue
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Safety SL per import de 8,55 € hora més 1,80 € corresponents a l’IVA,
essent el preu final de 10,35 € l’hora de servei.
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 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

TORN OBERT DE PARAULES.

Intervé la regidora M. Goretti Gatell Anglès per informar de les gestions
efectuades per poder oferir cursos de natació durant la temporada d’estiu de la
piscina municipal de la Torre d’en Guiu. Properament se sotmetrà a la
consideració de la Junta aquesta qüestió.
Intervé la regidora M. Goretti Gatell sol·licitant es reconsideri la possibilitat
d’efectuar el pagament de la quantitat pendent del total de la subvenció
compromesa al seu dia al CE El Catllar, doncs la junta directiva insisteix en que
el club necessita aquests diners per l’estrès de tresoreria que pateixen degut a
la gestió de l’equip directiu anterior i que les previsions de pagament ja estaven
acordades, independentment de què hi hagi aprovat el pressupost municipal
per al 2017 o no.
Els reunits, de forma unànime, responen que una vegada comprovat l’acord
d’atorgament i l’existència d’un calendari s’actuï en conseqüència.
La Sra. Gatell pregunta si hi hauria cap inconvenient en traslladar la pàgina web
municipal a un servidor que possibiliti l’ampliació de les prestacions.
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Els reunits, de forma unànime, responen que no n'hi veuen.
Finalment, la regidora informa que en breu s’obriran els períodes de
preinscripcions dels ensenyaments municipals de música i anglès.
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 accidental, 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 11 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
onze de maig de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 4 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de maig de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Informa que s’està valorant l’oferta realitzada per Correos, com a prova pilot,
per a la implantació al municipi d’un punt de recollida permanent de
paqueteria. Es tracta d’una màquina situada a la via pública o lloc de públic
accés amb moltes hores d’obertura per facilitar l’enviament de paqueteria a la
població. Cal estudiar quina seria una ubicació idònia i adequada a les
funcions de l’aparell i les determinacions del planejament i mobilitat. El cost
per a l’ajuntament seria zero.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL I
PREVENCIÓ DE PLAGUES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2017.

En el marc de la 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, l’ajuntament presta el servei, entre
d’altres, de tractament contra les plagues 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 i combat la
presència d’escarabats als sistemes de clavegueram en aquelles
urbanitzacions en que la seva presència així ho requereix.
Com és habitual i degut a la seva solvència tècnica i àmplia experiència en
aquesta branca s’ha sol·licitat pressupost a la societat Serveis Antiplagues,
Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA), amb nom comercial de SEDYF.
Per efectuar tractaments a la llera del riu contra el mosquit tigre i la mosca
negra per al control de la població d’aquests insectes al llarg dels 600 metres
de la llera del Riu Gaià que discorre pel nucli urbà, des de la resclosa i fins al
pont de la carretera, amb periodicitat d’un tractament cada 10 dies durant els
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mesos de maig a octubre de 2017, essent el seu cost el que es detalla tot
seguit:
Cost (1 tractament per quinzena a 135 €. maig a octubre)
IVA (21%)
TOTAL

1.620,00 €
340,20 €
1.960,20 €

Alhora, la mateixa empresa ha presentat proposta per al tractament preventiu i
correctiu de la presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat i
Mas de Pallarès d’acord amb les característiques i valoració següent:
Tractaments preventius: consistent en l’aplicació de punts d’enceballs
alimenticis en format gel insecticida a l’interior dels 40 registres de mostreig
Tractaments correctius: consistent en la polvorització
insecticides (emulsionables) a l’interior dels 40 registres

de

productes

El servei de control d’escarabats, abans descrit, es realitzarà una vegada al
mes durant els mesos de juny, juliol i agost de 2017. El preventiu en 40
registres diferents dels 40 registres on s’efectuarà el correctiu, assolint la
màxima eficàcia al menor cost.
Cost (1 tractament mensual a 285 €. juny a octubre) Masia
Boronat
Cost (1 tractament mensual a 285 €. juny a octubre) Mas de
Pallarès
IVA (10%)
TOTAL

855,00 €
855,00 €
171,00 €
1.881,00 €

V

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

Adjudicar el servei de control de plagues per al tractament a la llera
del riu contra el mosquit tigre i la mosca negra i el tractament
preventiu i correctiu de la presència d’escarabats a les
urbanitzacions Masia de Boronat i Mas de Pallarès per la temporada
d’estiu de 2017 a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i Control
Ambiental, SA (SAHICASA), amb nom comercial de SEDYF per
import de 3.330 € més 511,20 € corresponents a l’IVA essent el preu
final de 3.841,20 €
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Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 21004 del pressupost
municipal vigent.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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.
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 accidental, 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 18 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
divuit de maig de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 11 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de maig de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Informa que l’empresa ARNÓ realitzarà, a partir de la setmana vinent, obres al
camí de Mas de Salort, a l’alçada de les tres alzines, que comportaran
restriccions a la mobilitat. En tot cas resta garantit el pas alternatiu dels usuaris
del camí i la senyalització d’advertència escaient.
El passat dia 16 es va confirmar que la Diputació de Tarragona autoritzava la
comissió de serveis del funcionari d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional Sr. Jordi Reina Gelabert per ocupar la vacant de secretari
interventor de l’ajuntament. Posteriorment, el dia 17 de maig es feia la sol·licitud
de nomenament a la Direcció General d’Administració Local. S’espera que en
breu es resolgui la petició.
Informar que s’ha detectat la necessitat de canviar les càmeres de seguretat
que hi ha instal·lades al centre cultural, a nivell del hall d’accés i de la biblioteca,
atès que una de les tres ja ha deixat de funcionar i les altres dues ho fan amb
alguna deficiència. Caldrà fer un estudi acurat per instal·lar una solució
definitiva.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
CORRESPONENT A L’ANY 2017.

L’oferta pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de
personal laboral que l’Ajuntament necessita cobrir.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament del passat 11 de maig de 2017 es va
aprovar el pressupost municipal per al present exercici, la plantilla orgànica de
personal i la relació de llocs de treball, essent sotmès l’expedient administratiu al
preceptiu tràmit d’informació púbica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
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Vist que a la referida plantilla de personal hi ha diverses places vacants què s’han
de cobrir i se’ls ha dotat de consignació pressupostaria adequada i suficient.
Vist el que ve establert en els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats
Locals i a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
Alhora, vist l’establert a l'article 53.1. h) 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 en quant a la competència per a l’adopció del present acord.
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.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 que es detalla tot
seguit:
1. Funcionaris de carrera

l

Esc.
AG

l

Subesc.
Tècnica

Plaça
Tècnic B

Subgrup
A2

Vacant
1

Selecció
CO

l Lliure l

2. Personal laboral fix
Plaça
Enginyer/a
Informàtic/a
Administratiu/va
Aux. Administratiu/va
Paleta
Cap brigada-inspector/a
Conserge
Guia del castell
Operaris treballs diversos
Aux. Biblioteca
Professor/a idiomes
Professor/a música

Vacant
1
1
4
3
1
1
1
1
6
1
2
9

Selecció
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

Lliure
Lliure
PI
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
Lliure
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Professor/a plàstica
Llegenda:
Subesc: Sub Escala
C: Concurs
AE: Administració Especial

1

CO

Aux: Auxiliar
PI: Promoció Interna
SE: Serveis Especials

Lliure

CO: Concurs Oposició
AG: Administració General
ST: Sub Escala tècnica

Segon.- Procedir a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
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 i 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 D’INCORPORAR LES DETERMINACIONS DE LA
RESOLUCIÓ GAH/53/2017, DE 20 DE GENER, PER LA QUAL ES DÓNA
PUBLICITAT AL RESULTAT DEL SORTEIG PÚBLIC PER
DETERMINAR L’ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES
ASPIRANTS ALS PROCESSOS SELECTIUS PROMOGUTS PER
L’AJUNTAMENT.

L’ajuntament té previsió de tramitar diferents processos selectius per a la
provisió de llocs de treball necessaris per al correcte i bon funcionament de
l’entitat.
En alguns d’aquests procediments es necessària la realització de proves en que
cal establir un ordre d’actuació dels candidats, com poden ser les entrevistes
personals o proves orals. En conseqüència, caldria realitzar, per a cadascuna
d’aquestes , un sorteig exprés en acte públic, en detriment de l’eficàcia del
procediment.
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La Generalitat ja ha realitzat, per al 2017, un sorteig a aquest efectes i n’ha fet
públics els resultats mitjançant la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per
la qual és dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017,
amb el contingut literal següent:
“Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en
els processos selectius que es duguin a terme l'any 2017 s'inicia per les
persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “V”.”
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.- incorporar, de forma genèrica i per als processos selectius de personal
que convoqui l’ajuntament durant aquest exercici de 2017 les
determinacions de la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, establint
que l’ordre d’actuació dels opositors i concursants s’iniciï pels cognoms
la primera lletra dels quals sigui la “v”.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord mitjançant la inserció d’un anunci al
teuler d’edictes i a la seu electrònica de l’ajuntament.
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 i 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 DEL CONTRACTE DE LLOGUER
D’IMMOBLE A ESTABLIR AMB L’ENTITAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE
CRÈDIT SCCP PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN HOTEL D’ENTITATS.
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L’ajuntament té la intenció de potenciar, si cap més, el funcionament de les
associacions i entitats sens ànim de lucre del municipi donant cobertura a les
necessitats organitzatives i d’infraestructura administrativa que tenen (lloc de
reunió, punt de trobada, participació ciutadana, etc.), tot habilitant despatxos,
sales de reunions, activitats i espais amb finalitat anàlogues.
La manca de disponibilitat d’immobles de titularitat municipal adequats a
aquestes finalitats fan que s’hagi valorat la necessitat d’arrendar un espai
adequat a aquestes comeses que estigui proper a la cas de la vila i al centre
cultural eixos aglutinadors de serveis.
Així les coses i atenent als criteris tècnics i econòmics que consten a l’expedient
l’únic espai existent adequat a aquestes finalitats és el local situat a la primera
planta de l’immoble del carrer Onze de Setembre, 7, propietat de la Cooperativa
Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP, amb qui s’han mantingut les negociacions
escaients a l’efecte, arribant a un acord per l’arrendament de l’espai.
La naturalesa jurídica del contracte és, doncs, de caràcter patrimonial i per tant
resta exclòs del règim jurídic establert pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, d’acord amb el seu article 4.1 p), essent-li d’aplicació, però, els principis
de la llei de contractes del sector públic a efectes interpretatius.
La normativa bàsica reguladora de l’arrendament de béns en que una part és
l’administració pública és la que tot seguit es relaciona:
Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
Vist que al pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostaria
adequada i suficient per al pagament del preu de l’arrendament.
Així les coses, l’article 124 de la Llei de patrimoni permet la contractació directa
en casos determinats, essent-ne una causa o fonament les peculiaritats de la
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necessitat a satisfer i/o l’especial idoneïtat del bé, extrems aquests degudament
acreditats.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar el contracte de lloguer d’immoble a establir amb l’entitat
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP per a la implantació
d’un hotel d’entitats al local situat a la primera planta de l’immoble del
carrer Onze de Setembre, 7.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 39.000 € (trenta-nou mil euros).
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni i quants altres
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord l’entitat Cooperativa Agrícola i Secció de
Crèdit, SCCP, emplaçant-la per a la seva signatura.”

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 i 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 D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER
D’IMMOBLE A ESTABLIR AMB L’ENTITAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE
CRÈDIT SCCP PER A LA REALITZACIÓ D’UNA SALA MUSEU
D’ESTRIS I ÚTILS AGRÍCOLES ANTICS.

L’ajuntament pretén completar l’oferta turística del municipi amb un nou
element: una sala en que es faci exposició d’estris agrícoles antics atesa la
disponibilitat de material com a conseqüència de 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 la família Flores
i Anglès.
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La manca de disponibilitat d’immobles de titularitat municipal adequats a
aquestes finalitats fa que s’hagi valorat la necessitat d’arrendar un espai
adequat a aquestes comeses establint com el marc més adequat alguna
dependència de l’edifici de la cooperativa aprofitant l’efecte crida que pot tenir
l’agrobotiga i les dependències, afegint la facilitat d’accés i aparcament.
Així les coses i atenent als criteris tècnics i econòmics que consten a l’expedient
l’únic espai existent adequat a aquestes finalitats és el local situat a l’interior
l’immoble del carrer Onze de Setembre números 5-7, propietat de la
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP, amb qui s’han mantingut les
negociacions escaients a l’efecte, arribant a un acord per l’arrendament de
l’espai.
La naturalesa jurídica del contracte és, doncs, de caràcter patrimonial i per tant
resta exclòs del règim jurídic establert pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, d’acord amb el seu article 4.1 p), essent-li d’aplicació, però, els principis
de la llei de contractes del sector públic a efectes interpretatius.
La normativa bàsica reguladora de l’arrendament de béns en que una part és
l’administració pública és la que tot seguit es relaciona:
Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
Vist que al pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostaria
adequada i suficient per al pagament del preu de l’arrendament.
Així les coses, l’article 124 de la Llei de patrimoni permet la contractació directa
en casos determinats, essent-ne una causa o fonament les peculiaritats de la
necessitat a satisfer i/o l’especial idoneïtat del bé, extrems aquests degudament
acreditats.
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Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar el contracte de lloguer d’immoble a establir amb l’entitat
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP per a la creació d’una
sala museu d’estris i útils agrícoles antics al local situat a l’interior
l’immoble del carrer Onze de Setembre números 5-7.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 10.840,93 € (deu-mil vuit-cents
quaranta euros amb noranta-tres cèntims).
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni i quants altres
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord l’entitat Cooperativa Agrícola i Secció de
Crèdit, SCCP, emplaçant-la per a la seva signatura.

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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ATORGAMENT DELS AJUTS DEL COST DELS
LLIBRES DE TEXT DELS ALUMNES DE L’INSTITUT ESCOLA
L’AGULLA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
D'acord amb les bases per a la concessió d'ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l'adquisició de !libres de text deis ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d'infantil i primària a l'lnstitut-Escola l'Agulla.
Constatat que l'ajuntament ha volgut continuar fomentant aquesta praxis pel
curs 2016-2017, pels alumnes matriculats a l'lnstitut-Escola l'Agulla i que estan
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empadronats al municipi, juntament amb una sèrie de requisits més que
contemplen les bases reguladores.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2017, es va
acordar la interpretació de la base primera en el sentit d'incloure també els
estudis de secundaria com a possibles beneficiaris deis ajuts convocats per
l'adquisició de !libres de text.
Vist que les sol·licituds han estat presentades a l'ajuntament per part de la
direcció del centre escolar, i aquestes han estat revisades individualment.
Atès que calia complir una sèrie de requisits per l'atorgament de la subvenció
i hi ha alguns alumnes que no han complert.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capital I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de marc; 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.
Atesa l'existència de consignació pressupostaria.
Vist que la Junta de govern local és competent pera 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 a la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost deis llibres de text
de primària de l'lnstitut Escala l'Agulla als alumnes que tot seguit es
relacionen pel curs 2016-2017, i per import de 15.405,00 €, segons la
pseudodenominació següent, la qual consta detallada en l'expedient
administratiu:

1
2

l l

CURS
P3
P3

l

ALUMNE
MBG
ADB

l
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3
P3
4
P3
5
P3
6
P3
7
P3
8
P3
9
P3
10
P3
11
P3
12
P3
13
P3
{i{}\X}
14. ~- '
P3
15\t=..., ~
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ftll:i
..
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~
,_--:r~
17
W .. -,1..--::_-P3
,,,\;
~ . , l . ~ 'P3
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.q:¡,
H 'tl I..J+l R=P3
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~ ',..---,
20
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21
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22
P4
23
P4
A
24
/ P4 ...
25
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/
26 ¡,P4
r" ..........
27/
P4
28
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\
r1~
29 ,~ P4
~
30 'i- P4
\_.... P4
31
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f
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34
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J'/
r
35
/21 P4(¿,J
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\..
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P5
38
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44
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45
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46
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47
P5
48
P5
49
1R
50
1R
51
1R
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1R

----

<

''

' ,~
~

AGG
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GMR
EMR
ZMB
BNA
YRO
MGM
GGG
MLQ
TMR
BMM
(l,,,_
POC
,.._ u:¿¡¡
JOA
JPF
~
~
XPV
Ki'-2'
SRA
DVP
~
~
AAM
MBF
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AFM
DGM
AMB
DAM
MMA
GBC
:-::::,,.,. ..._
~
BRA
JRS
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ACC
/
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~
MC
GEV
CGB
AGP
NMR
EOA
APF
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BMF
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LBM
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LCC

''

'

,
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148
6È
149
6È
150
6È
151
6È
152
6È

----

<

''

' ,~
~

ESC
DLQ
IMR
AEE
MBM
HBP
MBL
PFB
DRS
EGB
EAL
MSB
GSI(l,,,_
,.._ u:¿¡¡
TAM
CCS
~
~
GCS
Ki'-2'
ADS
DLP
~
~
BPG
HSB
MVG
JEV
MFG
IGB
GMH
MPS
MRP
:-::::,,.,. ..._
~
RRI
BSL
'i TTL
LVM
AAM/
MEZ
/
/ IGG
~
MGP
ALT
CPN
JVG
MPG
PSD
ALQ
JFR
AEE
ABM
IBP
JCO
AEA
BES
PMS
IPB

''

'

,
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153
6È
154
6È
155
6È
156
6È
157
6È
158
6È
159
6È
160
6È
161
6È
162
6È
163
6È
{i{}\X}
164. ~- '
6È
165\t=..., ~
6È
ftll:i
..
166
6È
~
,_--:r~
167
W .. -,1..--::_-6È
~ ' ,ESO
,,\;
~ . , l .1R
168
.q:¡,
H 'tl I..J+l1RR= ESO
169
~ ',..---,1R ESO
170
171
1R ESO
172
1R ESO
173
1R ESO
A
...
174
1R
/ ESO
175
/ 1R ESO
176 ¡,- 1R ESO
..........ESO
177
/ r"1R
178 ~
1R \
ESO
179 ,~
1R r1~
ESO
180 'i-1R ~
ESO
\_....1R ESO
181
182 l ió'\
1R ESO.
l fESO
183
~ l... 1R
184
2N
J'/ ESO
r
(¿,J
185
2N
/21 ESO
186
2N ESO
\..
187
2N ESO
188
2N ESO
189
2N ESO
190
2N ESO
191
2N ESO
192
2N ESO
193
2N ESO
194
2N ESO
195
2N ESO

----

<

''

' ,~
~

PVR
PYS
DRP
MBJ
MCC
JDS
DFL
EGR
AGB
NGG
EMM
GSL
AM(l,,,_
,.._ u:¿¡¡
MRL
MBM
~
~
MFJ
Ki'-2'
WMS
RPG
~
~
MAS
LBP
ABM
JBM
AGG
SMM
AMB
ACS
ILE
:-::::,,.,. ..._
~
GPN
ATC
'i MYS
DGG
EAM/
OCM
/
/ DES
~
HGU
MGP
HK
EL
RMR
IPP
RRB
ESS
DVG

''

'

,

Segon.- Denegar l’ajut als alumnes que tot seguit es relacionen pel fet de no
estar empadronats al municipi:
CURS ALUMNE
196
P3
NRC
197
P4
RRR

l l
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l,----~l-i-¡--l
198
199

1R
4T

ALO
KGB

Tercer.- Requerir als alumnes que seguidament es relacionen pel fet de tenir
deutes pendents amb aquest ajuntament, per tal que regularitzin la
situació en el termini fixat per poder rebre l’ajut econòmic per a
l’adquisició de llibres de text, en el ben entès que si no ho fan no
podran rebre l’ajut esmentat:
200
201
202
203
204
205
206
Quart.-

CURS ALUMNE
P4
SSC
P5
SBM
2N
ASC
4T
SSC
4T
ACR
4T
LCR
4T
MSL

Esperar l’aportació de documentació justificativa conforme no han
rebut cap ajut econòmic per part de les empreses en les quals
treballen els representants legals dels alumnes següents:
CURS ALUMNE
207
P4
MJF
208
P5
SBM
209
2N
SMP

>

”
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.

TORN OBERT DE PARAULES.
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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 accidental, 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 25 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-cinc de maig de dos mil disset, 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 18 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de maig de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
El passat diumenge dia 21 del corrent es va produir un petit conat d’incendi als
horts del castell degut a una imprudència d’un veí. Va ser necessària la
intervenció dels bombers que varen anul·lar el perill fàcilment.
En quant a la provisió de la plaça de secretari interventor, informar que
mitjançant resolució del Diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació de la Diputació de data 13 de maig de 2017, notificada
electrònicament el dia 16 del mateix, s’ha donat conformitat per tal que la
Generalitat de Catalunya pugui concedir al Sr. Jordi Reina Gelabert una
comissió de serveis per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de
l’ajuntament. De forma immediata l’ajuntament ha iniciat els tràmits a aquests
efectes.
Informar que el proper dia 9 de juny tindrà lloc l’acte de lliurament de les
distincions de mèrit als Serveis Distingits que atorga el Consell Comarcal al
Casal Municipal del Creixell. Recordar que a proposta de l’ajuntament es lliurarà
un guardó al Sr. Josep Zaragoza i Solé.
Finalment informar que ha aparegut un bony a la muralla del castell, sobre la
caseta d’entrada. S’ha de procedir a posar una xarxa per evitar possibles
despreniments i caldrà esbrinar-ne les causes i l’actuació a realitzar.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR
D'INFANTS DEL MUNICIPI I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE
REGIR-LA.

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 18 de maig de 2006 es va
aprovar l’establiment del servei públic de la llar d’infants municipal i se’n determinà
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la gestió indirecta mitjançant concessió administrativa, atesa la possibilitat
d’explotació econòmica per part dels particulars, a més de l’aprovació inicial del
reglament d’ús de la mateixa.
Posteriorment, i previs els tràmits legals escaients, per acord del ple de
l'ajuntament de 29 de juny de 2006 es va adjudicar la gestió indirecta del servei
a favor de la societat BAOBAB, SCCL, en tant que oferta més avantatjosa, amb
una vigència del contracte de 5 anys, prorrogables a 10.
Vist que mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/220, de data 18 d’abril es
va procedir a la denúncia del contracte i a iniciar l’expedient administratiu per a
la contractació de la gestió indirecta del servei de la Llar d’infants municipal.
Escau doncs, licitar novament la concessió del servei públic de la llar d’infants
municipal.
Vist l’informe del secretari interventor en quant al procediment a seguir, en el
qual s’acredita, a més, l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte.
Examinats el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic
de la llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
que han de regir la contractació de la concessió.
Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Autoritzar la despesa per import de 220.000 €, i comprometre els
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb
l'art. 174 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.

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats en legal forma.
Sisè.-

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’ajuntament en el termini d’un mes, o recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona en el termini de dos mesos des del dia següent al de la
seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei
39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei
29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i 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 D’ESMENA DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
DE
CREACIÓ
DE
FITXERS
AUTOMATITZATS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 15 de desembre de 2015 es
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de creació de
fitxers automatitzats de dades de caràcter personal per actualització dels arxius
sotmesos a protecció, atès que la darrera modificació datava de l’any 2008.
Posteriorment, en sessió de data 8 de març de 2016 el Ple de l’ajuntament va
aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança de creació de fitxers de
dades de caràcter personal de l’Ajuntament per inclusió de nous fitxers, entre els
que s’hi comptaven el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs i el fitxer
usuaris de la targeta d’ aparcament per a discapacitats.
En data 13 de febrer de 2017, va tenir entrada una notificació de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) referent a la sol·licitud d’inscripció
de creació dels fitxers de l’ajuntament, que indica certes consideracions referent
a l’Ordenança Municipal publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona numero 120, de 23 de juny de 2016.
Examinat el text publicat i el que consta a l’expedient administratiu s’han
detectat certs errors de transcripció que escau esmenar, tal i com es relaciona
tot seguit:
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs, a l’apartat de cessions
de dades, ha de figurar que es produeixen cessions per aplicació del principi de
publicitat activa.
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En el fitxer usuaris de la targeta d’aparcament per a discapacitats, a l’apartat
estructura bàsica del fitxer, ha de figurar dades de salut, certificat de grau de
discapacitat.
L’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix, en quant a la rectificació
d’erros materials, de fet o aritmètics, que aquesta es podrà realitzar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’esmena dels errors apreciats en el text de l’Ordenança
Municipal de creació de fitxers automatitzats de dades de caràcter
personal publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
numero 120, de 23 de juny de 2016 segons el detall següent:
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs, a l’apartat de
cessions de dades, ha de figurar que es produeixen cessions per
aplicació del principi de publicitat activa.
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En el fitxer usuaris de la targeta d’aparcament per a discapacitats, a
l’apartat estructura bàsica del fitxer, ha de figurar dades de salut,
certificat de grau de discapacitat.
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada esmena durant
el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
de la seva publicació.
Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Quart.

Instar la inscripció de la modificació al Registre General de Protecció
de Dades depenent de l’Agència de Protecció de Dades un cop
transcorregut el termini d’informació pública esmentat o s’hagin resolt
les possibles al·legacions o esmenes proposades.

Acte seguit se 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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 essent un quart 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 accidental,
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 1 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia ú
de juny de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan 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 l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

S’ha rebut un escrit del Departament d’Interior i un de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, en els que nomenen els membres
del tribunal que ha de realitzar el procés selectiu de la persona que ha
d’ocupar un lloc de treball de vigilant, amb la qual cosa properament es
podrà iniciar a realitzar de les proves previstes a les bases de la
convocatòria.
Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha procedit a la convocatòria
dels ajuts als ajuntament per fer front a les despeses que ocasiona la
gestió del Jutjat de Pau.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA A
LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC
PEL FINANÇAMENT DEL COST DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

Es dona compte de la següent proposta:
“L’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 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 les tres factures d’enllumenat públic corresponent a
l’exercici de 2017, períodes del 5 al 19 de desembre de 2016 i del 19 de
desembre al 16 de febrer de 2017, i per un import de 287,64 € i 1.212,53 euros,
respectivament, el que fa una quantia global de 1.500,17 €.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar la despesa de 750,09 euros corresponent al cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als consums de
part de l’any 2016 i 2017 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 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 i 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 D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS D’IDEES
PER AL DISSENY DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR.

Es dona compte de la següent proposta:
“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 2017
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 2017.
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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 concurrència a la
pàgina web de l’ajuntament i punts d’informació municipal i obrir el
període per la presentació de propostes de participació.
Quart.-

Aprovar la despesa per import de 200,00 per tal de fer front al
pagament del premi previst en aquestes bases.”

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 i 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’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PROMOGUDA PER LA SRA. LSM
PER DANYS SOFERTS A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA A LA VIA
PÚBLICA.

Es dona compte de la següent proposta:
“En data 12 de maig de 2017 el Sr. Francisco Javier Yeste Castaño en
representació de la Sra. Lorena Sanchez Martin presentà escrit de reclamació
de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament per lesions patides per una
caiguda a l’alçada del número 145 del carrer Francolí al sector La quadra dels
Manous succeïda en data 5 de març de 2016, en la que es descriuen els fets i
raonaments jurídics escaients.
La documentació aportada conté tots els elements indispensables establerts al
Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial, d’acord amb els
articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets de
l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer. Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial,
presentada en data 12 de maig de 2017 pel Sr. Francisco Javier Yeste
Castaño en representació de la Sra. Lorena Sanchez Martin contra
l’ajuntament, que es tramitarà segons determinen les lleis 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Segon. Nomenar instructor de l’expedient administratiu el Sr. Jordi Reina i
Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament.
Tercer. L’expedient es considera iniciat en data d’aquesta resolució. El termini
per a la seva resolució és de 6 mesos. En cas de silenci administratiu,
aquest tindrà efectes desestimatoris. En el supòsit d’impugnació
d’aquesta acord en cas de silenci negatiu, es disposa de 6 mesos per
acudir als Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, a
comptar des del dia següent de la producció de l’acte presumpte.
Quart.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a la Sra. Lorena Sanchez
Martin i a la companyia d’assegurances de l’ajuntament mitjançant la
corredoria Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.”

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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6.

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 URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL
8, DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2016.

Arribat en aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde el deixa pendent sobre la
taula per tal de ser informat pels serveis jurídics de l’ajuntament amb caràcter
previ a l’adopció d’una resolució.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIALS PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER REALITZAR TASQUES D’ACOLLIDA I GUARDA
D’ALUMNES DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA I ALTRES
ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta:
“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
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
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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 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 per col·laborar en les tasques d’acollida i guarda
d’alumne a l’Institut escola l’Agulla i altres tasques socials, tot
assumint els compromisos inherents a aquesta comesa, consistents
en:
Abonar a cada persona adscrita 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 d’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,
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.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’EXERCICI
DE 2017 DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’EMPRESA MUNICIPAL
MITXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (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.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta:
“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.
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 en data
9 de juny de 2016 es va signar amb EMATSA un conveni per la creació d’un
Fons Social Extraordinari per a 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.
Havent vençut la vigència del conveni signat l’any 2016 s’ha procedit a la
redacció d’una addenda al mateix que permeti perllongar els seus efectes a
l’exercici 2017 i en la que s’estableix un fons de 5.000,00 euros per fer front
als ajuts abans esmentats.
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És per aquest motiu que proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni signat amb EMATSA, en data 9 de
juny de 2016, 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, 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 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 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.
9.

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 8 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vuit
de juny de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE JUNY DE
2017.

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 2017, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

-

Mitjançant una Resolució de la Secretaria d’Estat per a la Societat de la
Informació i l’agenda Digital s’ha realitzat la convocatòria 1/2017 d’ajuts per
la realització de projectes en el marc de l’ordre IET/1144/2013, de 18 de
juny per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts amb càrrec al programa d’extensió de la banda ampla de nova
generació. Aquest programa inclou el municipi del Catllar i està destinat a
les empreses que tinguin la condició d’operador degudament habilitat i
estiguin interessades en implantar la xarxa de fibra òptica al Catllar.
Per resolució d’11 d’abril de 2017 del director general de l’Institut per a la
diversificació i l’estalvi de l’energia, s’estableix la segona convocatòria del
programa d’ajuts per actuacions de renovació de les instal·lacions
d’enllumenat exterior municipal.
Per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi de 24 de maig de 2017 s’ha atorgat una ampliació del termini per a
l’execució dels treball de neteja de les franges perimetrals a les
urbanitzacions i als sectors de sòl urbà de fins el dia 5 de setembre de 2017
i del termini de justificació de la despesa fins el dia 16 d’octubre de 2017.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PEL
SR. OMI EN EL DECURS DEL PROCÉS SELECTIU PER CREAR UNA
BORSA DE TREBALL PER PODER PROVEIR, AMB CARÀCTER
TEMPORAL, PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN
RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de data 23 de desembre de 2016 es va
aprovar 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
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d’IT que la motiva, de la mateixa categoria professional i aprovació de les bases
d’aquesta selecció.
El Sr. Oscar Mulero Iglesias el dia 3 d’abril de 2017 mitjançant un document
registrat amb el número 1067 va impugnar les bases que regeixen el procés
selectiu en allò referent a l’alçada exigida als aspirants, considerant que un
metre setanta centímetres pels homes es excessiu per quan en convocatòries
de processos selectiu d’altres cossos de seguretat s’ha demanat un metre
seixanta cinc centímetres, i que això comporta un tracte discriminatori.
Per part del Secretari Interventor en data 2 de juny de 2017 s’ha emès informe
amb el següents fonaments de dret:
1. El recurs interposat pel Sr. Mulero ho és en temps i forma.
2. L’òrgan competent per la seva resolució és la Junta de govern local per
ser l’òrgan que ha adoptat l’acord impugnat.
3. El Tribunal Constitucional mitjançant sentència 37/2004, d’11 de març va
declarar que: “El dret d’accés en condicions d’igualtat a les funcions
públiques no prohibeix que el legislador pugui prendre en consideració
l’edat dels aspirants o qualsevol altre condició personal”
4. El Tribunal superior de Justícia de Madrid, Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 3a., per sentència 20274/2008 de 15 d’octubre, en
el seu fonament de dret quart determina que, amb caràcter general, els
requisits d’idoneïtat o les condicions dels aspirants per l’accés al lloc de
treball han d’anar referides a assegurar que aquells posseeixen i tenen
els requisits d’aptitud tècnica, física o professional necessàries per un
adequat desenvolupament de les tasques assignades al lloc de treball.
En el mateix fonament de dret s’estableix que “l’administració està
obligada a vetllar per tal que els aspirants reuneixin unes condicions
físiques i psíquiques adients al contingut i rellevància de les funcions
atribuïdes al lloc de treball, i aquestes condicions físiques comprenen no
tant sols l’exigència d’una determinada aptitud física sinó també una
determinada constitució física, essent clar que la determinació
d’aquestes circumstàncies físiques (alçada o edat), es objectiva i general
i no arbitrària”.
En el referit informe es conclou:
A la vista del que s’ha exposat cal concloure que el recurs de reposició
interposat pel Sr. Mulero ha de ser desestimat.
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Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent
acord:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Oscar Mulero
Iglesias el dia 3 d’abril de 2017 mitjançant un document registrat amb
el número 1067 contra les bases que regeixen el procés selectiu per
a formació de borsa de treball destinada a cobrir una plaça de vigilant
municipal, en allò referent a l’alçada exigida als aspirants, en base als
fonaments de dret de l’informe de secretaria intervenció que es
reprodueixen en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Mulero amb indicació dels recurs
que pot utilitzar contra la mateixa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE
L’ENCESA DE L’ENLLUMENAT DE LES PISTES DE TENNIS DE LA
TORRE D’EN GUIU.

Es dona compte de la següent proposta:
“AI complex de la Torre d'en Guiu hi ha diverses instal·lacions esportives, entre
les quals dues pistes de tennis, que el seu ús per part dels esportistes, pot ser
tant de dia com de nit, doncs en cada una de les pistes hi ha enllumenat, si bé
l'encesa d'aquest enllumenat actualment es fa des del quadre general de
l’interior del complex.
Per tal de donar autonomia a les pistes de tennis en quan a la seva encesa i
que aquesta es faci de les pròpies pistes i de manera individual, està previst
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instal·lar a l'interior de les pistes un armari en el qual hi haurà un rellotge i un
interruptor, només accessible pels usuaris.
S’ha demanat pressupost a l’empresa Electricitat Dalmau SL, la qual a ofert realitzar
les obres pel preu de 1.424,18 euros.

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació
d’interruptors individuals d’encesa de l’enllumenat exterior de les
pistes de tennis a la Torre d’en Guiu, a l’empresa ELECTRICITAT
DALMAU SL per la quantitat de 1.424,18 euros (1.177,01 € més
247,17 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
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.
I essent dos 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 22 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-dos de juny de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE JUNY DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de juny de 2017, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat, 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.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

S’ha produït un enrunament del pou del sector de Mas de Cosme que ha
provocat que el sector s’hagi quedat sense subministrament d’aigua
domiciliaria. Per tal de donar solució a la problemàtica s’ha organitzat un
subministrament provisional mitjançant vehicles cisterna.
El vigilant municipal Sr. Joan Vázquez ha presentat la baixa per malaltia
comuna per un període estimat superior als trenta dies, la qual cosa
comportarà una reorganització dels torns de treball de la resta de vigilants.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE PAGAMENT I
OCUPACIÓ PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT DE LA
FINCA CADASTRAL 9180909CF5597N0001QD EN EL PROCEDIMENT
DE REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR 28 DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL, ELS COCONS.

Es dona compte de la següent proposta:
“El projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització Cocons, aprovat
definitivament per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Catllar,
de data 14 d’agost de 2014, afecta la finca de Referència Cadastral núm.
9180909CF5597N0001QD, propietat de la Sra. Isabel Vidal Fernández, en la
seva totalitat, en estar destinada aquesta finca en la seva totalitat a sistemes,
zona verda núm. 4, preveient en el compte de liquidació provisional una
indemnització econòmica al seu favor.
La Sra. Isabel Vidal Fernández va fer una oferta a la Junta de Compensació del
sector, en el sentit que estaria disposada a cedir directament la seva finca a
l’Ajuntament del Catllar, si la Junta de compensació la indemnitza entre 10.000€
o 15.000€, renunciant així a la indemnització prevista en el compte de liquidació
provisional del projecte de reparcel·lació econòmica, que ascendeix a la
quantitat de 39.000€.
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La Junta de Compensació de la urbanització Cocons, a la vista de la petició
formulada per la Sra. Isabel Vidal Fernández, va acordar, en reunió celebrada
el dia 14 de maig de 2017, a la que van assistir el 20’76% de les quotes de
participació dels propietaris, i amb el vot favorable del 12,02%, que s’indemnitzi
a la interessada en la quantitat de 10.000€, com a indemnització per restar la
seva finca afectada a sistemes, zona verda núm. 4, de vialitat en el projecte de
reparcel·lació econòmica, incloent en aquesta quantitat les despeses de
gestionar tota la documentació necessària, que ascendeixen a la quantitat de
500€, que assumirà íntegrament la Sra. Vidal.
Igualment, es va acordar que es formalitzaria les corresponents actes de
pagament i d’ocupació de la finca davant l’Ajuntament del Catllar.
La finca objecte de cessió a l’Ajuntament del Catllar és correspon amb la finca
registral núm. 3697, inscrita al volum 1271, llibre 43, foli 13, del Registre de la
Propietat núm. 3 de Tarragona.
Per part de la Junta de Compensació de la urbanització Cocons s’han tramés a
aquest ajuntament els esborranys de l’acta de pagament i de l’acta d’ocupació
per tal que fossin aprovats per aquest ajuntament.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar les actes de pagament i d’ocupació per tal que la Junta de
Compensació de la urbanització Cocons pagui a la Sra. Isabel Vidal
Fernández, com a propietària de la finca registral núm. 3697, la
quantitat de 10.000€, a càrrec del compte de liquidació provisional
previst en el projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització
Cocons, en concepte d’indemnització prevista per satisfer la cessió
íntegra d’aquesta finca a l’Ajuntament del Catllar, en estar afectada
aquesta finca per cessió de la zona verda núm. 4 prevista en el referit
projecte.
Segon.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per la signatura de tots aquells documents que permetin la
formalització d’aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
CULTURAL AMB LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER
GAUDIR DEL PROGRAMA “LICEU A LA FRESCA”

Es dona compte de la següent proposta:
“El LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal
finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que
reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura musical operística a tot el
territori de Catalunya.
L'any 2007 el LICEU va iniciar el projecte "Liceu a la platja" consistent en
projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la
Barceloneta l'òpera que s'estava representant al Liceu aquella mateixa nit.
Després de l'èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres
indrets de Catalunya per tal de posar l'òpera a l'abast de tothom, sense
limitacions econòmiques ni geogràfiques.
L'Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de les
activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en aquesta
iniciativa per fer arribar l'òpera a tots els ciutadans del seu municipi que hi
estiguin interessats, de forma gratuïta.
Es per això que s’ha redactat un conveni de col·laboració cultural entre la
Fundació del Gran Teatre del Liceu i aquest ajuntament per tal de d'executar
l'espectacle "Liceu a la fresca" consistent en la projecció de l'òpera "Il
Trovatore", de G. Verdi, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
La projecció es farà el divendres, dia 21 de juliol de 2017, a les 22:00 h
aproximadament.
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La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l'Ajuntament instal·larà
en el pati del Castell.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar i signar un conveni de col·laboració cultural entre la Fundació
del Gran Teatre del Liceu i aquest ajuntament per tal d'executar
l'espectacle "Liceu a la fresca" consistent en la projecció de l'òpera "Il
Trovatore", de G. Verdi, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
Segon.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per al 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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 LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES AL
PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 24 de febrer de
2017, es varen aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a la implantació de
mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels
ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, les quals han estat
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publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de
la Província número 83, de 2 de maig.
L’ajuntament té previst portar a terme diverses actuacions que s’emmarquen dins
de les que són subvencionables d’acord amb les bases aprovades.
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
a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia
sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i
alcaldesses.

Segon.

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

Tercer.

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

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES
INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.

Es dona compte de la següent proposta:
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017 es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per actuacions de protecció de la
salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais
urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, les bases de la
qual s’havien aprovat mitjançant acord del Ple de l’Ens de 28 d’abril de 2017 i
havien estat publicades al Butlletí Oficial de la Província número 86, de 5 de maig.
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
i fa tractaments preventius i de control de la població d’escarabats a les xarxes de
clavegueram.
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 10.185 € (deu mil cent vuitanta-cinc 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.
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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 del que disposen
les bases de la convocatòria.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS
FORESTALS.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar 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
86 de 5 de maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
L’ajuntament té l’objectiu de mantenir la franja exterior de protecció contra els
incendis forestals, de vint-i-cinc metres d’amplada, de diverses urbanitzacions,
lliure de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida, en condicions òptimes
per tal de minimitzar el possible impacte d’un incendi forestal sobre els habitants
i les seves pertinences.
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 als ajuntaments per
al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals,
any 2017.

Segon.

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

Tercer.

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

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE
TITULARITAT MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments 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 86 de 5 de
maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19 de maig de
2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
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Aquest Consistori estima escaient dotar l’actual servei de consulta i infermeria
pediàtrica d’un espai propi en comptes de compartir recursos amb d’altres
serveis, fet que comporta l’adquisició de material mèdic i d’infermeria exclusiu.
Alhora caldrà dotar aquests espais de mobiliari tant mèdic com administratiu:
taula, cadires, armaris, etc.
També caldrà, a petició del cap local de sanitat i responsable de les
instal·lacions, substituir part del mobiliari existent per deteriorament, adquirir 5
reposapeus i instal·lar un canviador de bolquers per a nadons de paret a la zona
dels serveis.
Finalment, el consultori necessita sanejar i adequar la xarxa de
telecomunicacions existents fent-la arribar a aquestes noves dependències i
millorant la de les existents.
El cost estimat de l’actuació és de 9.370,02 € (nou mil tres-cents setanta euros
amb dos cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la sol·licitud que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat
municipal.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTECS, ANY 2017.

LA
DE

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 31 de març de
2017, 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 2017, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província
número 112, de 12 de juny.
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.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
interessos de préstecs, any 2017.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”
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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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. 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).
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 d’abril de 2017 es
van aprovar 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 2017, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número
86 de 5 de maig, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 19
de maig de 2017, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
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 7.569,76 € (set mil cinc-cents seixanta nou euros amb
setanta sis cèntims) IVA inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
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Primer.

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

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació 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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS,
2018-2020.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig s’aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions per a inversió en camins públics locals
per el període 2018/2020.
Mitjançant Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny s’efectua la convocatòria de
la línia de subvencions per a inversió en camins públics locals per el període
2018/2020.
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Aquest municipi disposa d’un import nombre de nuclis de població dispersos pel
terme municipal, la majoria dels intercomunicats per camins locals que faciliten
la mobilitat dels seus habitants amb independència de l’accés principal de
cadascun d’ells; al mateix temps hi ha edificacions en el medi rural dedicades a
l’ús d’habitatge i de turisme rural i també un important nombre de finques
conreades que fa imprescindible disposar d’un camis que reuneixen les
condicions de ser transitats per tota classe de vehicles .
Per tal de poder donar compliment a l’objectiu exposat, proposo a la Junta de
govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda pel
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a inversió en camins públics locals per el període
2018/2020.

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 al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes que
disposa la normativa reguladora de la convocatòria.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
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CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER
A L’ANY 2017.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal un conveni de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut i la 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.
La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració
amb la regidoria de joventut, ha redactat, de conformitat amb les disposicions
del Pla Local de Joventut referit, el Pla d’actuació anual en Joventut 2017
necessari per concórrer a la convocatòria d’ajuts que anualment convoca la
Generalitat de Catalunya, que consta a l’expedient i és dóna per reproduït, el
pressupost del qual es resumeix tot seguit:

~)¿t

RESUM PRESSUPOST PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2017
LÍNIES DE TREBALL O PROGRAMES
DESPESA
Polítiques d’ocupació i formació:
Programa Acompanyament Juvenil
12.000 €
Cohesió territorial i interlocució:
programa Línia Oberta amb els Joves
4.000 €
Participació i suport a l’associacionisme
25.000 €
Polítiques de promoció de la salut. SALUT JOVE
6.000 €
Polítiques culturals i festives
4.000 €
Total pressupost del Servei Local de Joventut per al Pla
d'actuació anual - PLJ
51.000 €
Import sol·licitat al Contracte Programa amb el Departament
de TSF per a la fitxa 43 de suport a plans locals de joventut
3.000 €
El Consell Comarcal del Tarragonès té signat el Contracte Programa 2016-2019
per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Benestar
i Família en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat.
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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 6 d’abril de 2017 es va aprovar el
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament en matèria de
servies socials i altres programes relatius al benestar socials i a polítiques
d’igualtat, període 2016-2019.
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar el Pla d’actuació anual en Joventut 2017 redactat d’acord
amb el Pla Local de Joventut que consta a l’expedient i és dóna per
reproduït, així com el resum del pressupost que tot seguit es transcriu:
A

RESUM PRESSUPOST PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2017
LÍNIES DE TREBALL O PROGRAMES
DESPESA
Polítiques d’ocupació i formació:
Programa Acompanyament Juvenil
12.000 €
Cohesió territorial i interlocució:
programa Línia Oberta amb els Joves
4.000 €
Participació i suport a l’associacionisme
25.000 €
Polítiques de promoció de la salut. SALUT JOVE
6.000 €
Polítiques culturals i festives
4.000 €
Total pressupost del Servei Local de Joventut per
al Pla d'actuació anual - PLJ
51.000 €
Import sol·licitat al Contracte Programa amb el
Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport a
plans locals de joventut
3.000 €
Segon.

Aprovar la despesa per import de 51.000 € corresponent al
pressupost del Servei Local de Joventut per al Pla d'actuació anual –
PLJ.

Tercer.

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 establertes en el marc del
contracte programa 2016-2019.
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Quart.

Sol·licitar un ajut per import de 3.000 € o, alternativament, en el seu
grau màxim, per a l’execució del Pla d’actuació anual en Joventut
2017.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

13. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan passen deu minuts 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 29 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-nou de juny de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE JUNY
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 22 de juny de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat, 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

-

-

L’agència Catalana de l’Aigua ha convocat una línia de subvencions per a
la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent de sistemes
públics de sanejament en baixa. En data 26 de maig es van publicar al
DOGC núm. 7378, les bases de la subvenció, mitjançant la RESOLUCIÓ
TES/1146/2017, de 23 de maig i al DOGC núm. 7400 s’ha publicat la
convocatòria de subvencions, mitjançant RESOLUCIÓ TES/1465/2017, de
14 de juny.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha convocat una línia de subvencions per a
despeses extraordinàries generades pel transport d’aigua destinada a
consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o
d’actuacions d’urgència equivalents. En data 26 de maig es van publicar al
DOGC núm. 7378, les bases de la subvenció, mitjançant la RESOLUCIÓ
TES/1149/2017, de 23 de maig i al DOGC núm. 7400 s’ha publicat la
convocatòria de subvencions, mitjançant RESOLUCIÓ TES/1470/2017, de
21 de juny.
S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, pel qual
es regula la concessió directa d’ajudes per a l’adquisició de vehicles
d’energies alternatives, i per a la implantació de punts de recarrega de
vehicles elèctrics el 2017.
S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual
es regula la concessió directa d’ajudes a projectes singulars d’entitats
locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc
del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ
INTERNA, DE QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIU, DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
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Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen quatre llocs de treball d’administratiu mitjançant promoció
interna.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, de quatre
places d’administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament.
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, mitjançant concurs
oposició, torn de promoció interna, de quatre places d’administratiu,
de personal laboral d’aquest ajuntament, incloses en l’oferta pública
d’ocupació per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb constitució de
borsa de treball.

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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE
REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER
COBRIR 3 LLOCS DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL
FIX, A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR I AMB CONSTITUCIÓ DE
BORSA DE TREBALL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen tres llocs de treball d’auxiliar administratiu mitjançant concurs
oposició lliure, i amb constitució de borsa de treball
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de tres places d’auxiliar
administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament.
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, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, de tres places d’auxiliar administratiu, de personal
laboral d’aquest ajuntament, incloses en l’oferta pública d’ocupació
per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb constitució de borsa de
treball.

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.
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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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D’UNA
PLAÇA DE TÈCNIC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveu un lloc de treball de tècnic mig, mitjançant concurs oposició
lliure, com a funcionari de carrera.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig,
de personal funcionari d’aquest ajuntament.
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, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig, com a funcionari de
carrera d’aquest ajuntament, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per
l’any 2017 d’aquest ajuntament.
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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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE
REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER
COBRIR 4 LLOCS DE TREBALL D’OPERARIS DE SERVEIS
DIVERSOS (BRIGADA), MITJANÇANT CONCURS-OPOSICÓ LLIURE,
EN RÈGIM LABORAL FIX, A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR I AMB
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen quatre llocs de treball d’operaris de serveis diversos (brigada),
mitjançant concurs-oposició lliure, en règim laboral fix, amb constitució de borsa
de treball.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de quatre places d’operaris
de serveis diversos (brigada), de personal laboral d’aquest ajuntament.
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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, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, de quatre places d’operari de serveis diversos
(brigada), com a personal laboral d’aquest ajuntament, inclosa en
l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb
constitució de borsa.

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 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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ACLARIMENT DE L’ABAST DEL CONTINGUT DE
L’ACORD DE RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ MAS D’ENRIC

Es dona compte de la següent proposta:
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“El Sr. Jordi Olmo Martos, com a President de la Junta de Compensació de la
Urbanització Mas d'Enric, mitjançant escrit registrat el dia 2 de desembre de
2016 amb el número 1511, va comunicar a aquest ajuntament, l’acord de
l’entitat que representa, en el qual van decidir cedir la xarxa d'aigua de la
urbanització esmentada a l'ajuntament i sol·liciten que aquest es faci càrrec de
la gestió del servei d'aigua potable de la urbanització.
La Junta de govern local per acord adoptat en sessió del dia 9 de desembre de
2016 va 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 previstes en el document d’adhesió de l’ajuntament
amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA).
En data 15 de desembre de 2016 es va signar, entre l’ajuntament del Catllar i
la Junta de Compensació de la Urbanització Mas d’Enric l’acta de recepció del
servei i instal·lacions d’abastament d’aigua potable de la urbanització Mas
d’Enric, fent constar en el seu apartat 4 “En aquest acte, l’Ajuntament del
Catllar, dóna per rebuda la cessió de les instal·lacions d’abastament d’aigua
potable de la Urbanització Mas d’Enric.”
Per tot l’exposat es pot concloure que la voluntat de l’ajuntament, en el seu
acord de 9 de desembre de 2016, no era tan sols el d’assumir la gestió del
servei d’aigua domiciliari del sector de Mas d’Enric, sinó també el de fer seves
les instal·lacions cedides per la Junta de Compensació de la Urbanització.
És per això que proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aclarir l’acord de la Junta de govern local adoptat en sessió de 9 de
desembre de 2016 en relació al servei domiciliari d’aigua potable del
sector Mas d’Enric, en el sentit que el mateix portava implícita
l’acceptació de la cessió de les instal·lacions corresponents, qüestió
que en que sigui necessari es confirma i ratifica.

Segon.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació de la Urbanització
Mas d’Enric i a l’empresa gestora del servei Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona (EMATSA).”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI
DURANT EL 2017.

Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, creu necessari contractar els serveis de la televisió TAC12 entitat
pública empresarial per la realització de diverses activitats de difusió del
municipi del Catllar mitjançant l’esponsorització de dos magazins d’estiu i la
contractació de dues campanyes publicitàries de 180 espots.
L’empresa TACdotze entitat pública empresarial ha presentat una oferta pels
serveis esmentats en la qual proposa que l’ajuntament aboni 2.600,00 euros
per l’esponsorització dels dos magazins i 780,00 euros per les dues campanyes
publicitàries.
L’empresa TACdotze entitat pública empresarial compta amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP).
El secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir i en el
qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent aquest
l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
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contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que, d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar a l’empresa TAC12 entitat pública empresarial, pel
procediment del contracte menor, l’esponsorització de dos magazins
d’estiu pel preu de 2.600,00 euros més 546 en concepte d’IVA, i la
realització de dues campanyes publicitàries de 180 esports pel preu
de 780,00 euros més 163,80 euros en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 3.380,00 euros amb càrrec a la
partida 2017/920/22602 del vigent pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.

Quart.

Donar compte d’aquest Decret al proper Ple que tingui lloc.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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.
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I quan passen vint minuts 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 6 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia sis
de juliol de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE JUNY
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

La Confederació Sardanista de Catalunya ens ha notificat que estan iniciant
el camí per a presentar la candidatura de la sardana com a patrimoni
cultural immaterial de la humanitat.
Havent-se iniciat el termini per la presentació d’ofertes per la contractació
de la concessió de servei públic de gestió de la llar d’infants, a dia d’avui
s’han presentat dues sofertes; el termini restarà obert fins el dia 18 de juliol
de 2017.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE
L’OBRA “D’ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT PER DESTINARLA A AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA”
PRESENTADA PER L’ADJUDICATÀRIA EXCAVACIONS CASANOVA
BERTRAN, SL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de 16 de febrer de 2017 es va adjudicar
l’obra de 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, a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de 11.697,20
euros (9.667,11 € més 2.030,09 € corresponents al 21% d’IVA).
L’arquitecte director de les obres en data 4 de juliol de 2017 ha emès la
certificació núm. 1 de l’esmentada obra per un import de 4.619,24 euros
(3.817,55 més 801.69 corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de reforma d’una sala amb ús
actual polivalent per adequar-la com a ampliació del centre
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d’assistència primària per un import de 4.619,24 euros (3.817,55 més
801.69 corresponents al 21% d’IVA).
Segon.

Notificar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció i a l’empresa
adjudicatària.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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 GENERALITAT DE
CATALUNYA, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER COFINANÇAR
LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES GENERADES PEL TRANSPORT
D’AIGUA AMB VEHICLES CISTERNA PER RESOLDRE PROBLEMES
DE POTABILITAT O MANCANÇA.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Resolució TES/1149/2017, de 23 de maig es fa públic l’Acord del
Consell d'Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les
bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució
d'obres o d'actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera
immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.
Mitjançant Resolució TES/147012017, de 21 de juny, sobre la convocatòria per
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades
pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic
mitjançant vehicles cisterna, o per I ‘execució d’obres o d’actuacions d'urgència
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equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de
potabilitat o mancança d’aigua
Aquest ajuntament, degut a l’enrunament del pou de Mas de Cosme, ha hagut
de subministrar aigua potable als habitants del sector mitjançant vehicles
cisterna, acció que pot ser objecte de subvenció d’acord amb les bases abans
esmentades.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per l’Agència
Catalan de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada
al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

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 l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de
Catalunya, als efectes que disposa la normativa reguladora de la
convocatòria.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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 QUE PROMOU EL MINISTERI
DE LA PRESIDÈNCIA I D’ADMINISTRACIONS TERRITORIALS, PLA
MOVEA, PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES D’ENERGIES
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ALTERNATIVES I PER A LA IMPLANTACIÓ DE PUNTS DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, es regula la concessió directa
d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, i per la implantació
de punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Aquest ajuntament té previst l’adquisició d’una motocicleta elèctrica així com la
instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per les despeses
d’adquisició d’una motocicleta elèctrica i la instal·lació d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics.

Segon.

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

Tercer.

Facultar al Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i la signatura
de quants documents soguin necessaris per a la formalització
d’aquest acord segons disposa la normativa reguladora de la
convocatòria.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6.

PROPOSTA D’ESTUDI DE VIABILITAT DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS QUE PROMOU EL MINISTERI
D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL PER A PROJECTES
SINGULARS QUE AFAVOREIXIN UNA ECONOMIA BAIXA EN
CARBONI (FEDER 2014-2020).

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, es regula la concessió directa
de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a
una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020.
Aquest ajuntament té previst la renovació de l’enllumenat públic del sector de
l’esplai tarragoní, actuació que té la condició elegible d’acord amb la mesura 6
dels objectius de la convocatòria.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, formulada per Reial Decret
616/2017 de 16 de juny, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a projectes singulars que afavoreixin el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER
de creixement sostenible 2014-2020., sol·licitant una subvenció per a
la renovació de l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní.
Segon.- Acceptar el procediment regulat pel Reial Decret 616/2017, de 16 de
juny, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a
projectes singulars que afavoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció per tal de portar a terme la renovació de
l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní.
Quart.- Aprovar la dotació pressupostària per portar a terme l’actuació
esmentada. Aquesta aprovació queda condicionada a la obtenció del
cofinançament FEDER.
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Cinquè.- Aprovar la memòria descriptiva de l’actuació “Renovació de
l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní”, la qual s’incorpora
com annex a aquest acord.
Sisè.- Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i la signatura de
quants documents soguin necessaris per a la formalització d’aquest
acord segons disposa la normativa reguladora de la convocatòria.”
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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
PER AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN EQUIP DE
REPROGRAFIA PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Es dona compte de la següent proposta:
“Estant pròxim el venciment dels contractes de renting i de manteniment de la
màquina fotocopiadora de les oficines municipals, caldrà procedir a tramitar
nous expedients per tal de poder renovar la fotocopiadora i establir un nou
contracte de manteniment i subministrament de consumibles.
És per això que proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Iniciar un procediment per la contractació mitjançant un renting d’una
màquina fotocopiadora per les oficines municipals.

Segon.

Iniciar un procediment per a la contractació del manteniment i
subministrament de consumibles per la nova fotocopiadora.
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Tercer.

Que el secretari interventor informi del procediment a seguir i si és el
cas redacti els corresponents plecs de condicions administratives.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER A LA CONSERVACIÓ DE ZONES URBANES.

Es dona compte de la següent proposta:
“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 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.
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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 sòcio-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 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 realitzar tasques de suport a la brigada
municipal pel manteniment de vies públiques i espais lliures.

Segon.

Abonar a cada persona adscrita 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.

Tercer.

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.

Quart.

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 d’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,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL D’ESTIU DEL
PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“El personal laboral de la brigada municipal d’aquest ajuntament ha sol·licitat
modificar la jornada laboral durant el període d’estiu, basada en el fet
d’aconseguir una millor organització en un període on es concentren la major
part de les vacances del personal i per tal de millorar també la conciliació laboral
i familiar del personal al servei de l’ajuntament.
La proposta que es formula és la següent:
Període la modificació: del 3 de juliol al 24 de setembre.
Horari:
Per setmanes alternes, el 50% de la plantilla de 7 a 15 hores i l’altre 50% de 8
a 13 hores i de 15 a 18 hores.
S’exceptuen d’aquest horari i es farà l’horari normal les dues setmanes
compreses entre el 14 i el 27 d’agost.
Analitzada la proposta aquesta alcaldia la considera pertinent.
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Establir, pel personal laboral de la brigada municipal, el següent horari
per la temporada d’estiu:
Període la modificació: del 3 de juliol al 24 de setembre.
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Horari:
Per setmanes alternes, el 50% de la plantilla de 7 a 15 hores i l’altre
50% de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores
S’exceptuen d’aquest horari i es farà l’horari normal les dues
setmanes compreses entre el 14 i el 27 d’agost.
Segon.

Comunicar aquest acord al departament de personal i al delegat del
personal laboral.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan passen vint-i-set minuts 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 13 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
tretze de juliol de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 6 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 de juliol de 2017, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillen i
Montserrat, 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.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

-

-

S’han realitzat les gestions pertinents amb els veïns de Mas d’Enric i Mas
de Panxé per tal que es connectin a la xarxa municipal d’aigua i així poderlos desvincular del pou boronat donat que el seu tancament és imminent.
S’ha signat amb la Sra. Isabel Vidal l’acta d’ocupació de la parcel·la de la
seva propietat situada a la urbanització Els Cocons que d’acord amb el
planejament municipal té la qualificació d’espai lliure, un cop la Junta de
Compensació del sector l’ha indemnitzada amb 10.000,00 euros.
El dia 12 de juliol ha tingut lloc la cloenda de la festa d’estiu de les 21enes
jornades esportives del Consell Esportiu del Tarragonès per a persones
amb discapacitat intel·lectual; hi han participat 109 persones.
L’associació mediambiental La Sínia ha realitzat un camp de treball
consistent en la retirada de la vegetació de la zona humida de la resclosa.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE PROMOURE LA INSCRIPCIÓ DE DECLARACIÓ
D’OBRA NOVA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE L’EDIFICACIÓ
EXISTENT A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, NÚMERO 3 DESTINADA
A INSTITUT.

Es dona compte de la següent proposta:
“El Ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària del proppassat 8 de març de 2016,
va adoptar l’acord d’aprovació de la cessió d’ús de l’immoble situat a l’Avinguda
de Catalunya número 3 per destinar-lo a albergar l’Institut Escola a favor del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Un cop enviada la documentació necessària per la formalització del conveni
corresponent, el Departament d’Ensenyament ens ha requerit la inscripció de
l’edifici destinat a institut al registre de la propietat.
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Cal encarregar al departament de secretaria i als serveis tècnics que elaborin
la documentació necessària per a realitzar la referida inscripció.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Procedir a la inscripció en el registre de la propietat de l’immoble situat
a l’Avinguda de Catalunya número 3 destinat a Institut Escola.
Segon.- Encarregar al departament de secretaria i als serveis tècnics que
elaborin la documentació necessària per a realitzar la referida
inscripció.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL CONSORCI D’AIGÜES DE
TARRAGONA DE MINORACIÓ DEL CABAL QUE TÉ CONCEDIT
L’AJUNTAMENT I DE DISPOSICIÓ PARCIAL DE CABAL DE
RESERVA.

Es dona compte de la següent proposta:
“Aquest ajuntament és membre del Consorci d’Aigües de Tarragona, amb el que
té concertat un cabdal anual de 534.059 metres cúbics dels quals 354.958
corresponen a reserva i 179.101 a dotació.
L’empresa EMATSA gestora del servei municipal de subministrament d’aigua
domiciliaria ha fet un anàlisi de les necessitat actuals i de les futures en funció
dels possibles creixements de la població i la consolidació dels sectors
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urbanitzables, han comunicat a aquest ajuntament que es podria efectuar una
rebaixa de la quantitat d’aigua destinada a reserva en el sentit de renunciar a
30.000 metres cúbics i passar 36.000 metres cúbics de reserva a dotació.
L’acceptació de la proposta efectuada significarà disposar de 215.101 metres
cúbics d’aigua per ser efectivament destinada a subministrament domiciliari i
288.958 metres cúbics a reserva per futures necessitats.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Acceptar la proposta feta per EMATSA d’efectuar una rebaixa de la
quantitat d’aigua provinent del Consorci d’aigües de Tarragona,
destinada a reserva en el sentit de renunciar a 30.000 metres cúbics
i passar 36.000 metres cúbics de reserva a dotació.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci d’Aigües de Tarragona
sol·licitant-li que efectui les modificacions proposades respecte de
l’aigua concertada amb aquest ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord a EMATSA.
Quart.-

Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI DE LA
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
PER
DESTINAR-LA
A
SALA
D’EXPOSICIONS.
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Es dona compte de la següent proposta:
“L’arquitecte Jonathan López Skoog, per encàrrec de l’ajuntament ha redactat
el projecte tècnic d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del Catllar
per a destinar-la a sala d’exposicions, amb un pressupost d’execució per
contracte de 10.840,93 d’euros, dels que 8.959,45 corresponen al principal i
1.881,48 al 21% de l’IVA.
Sol·licitades ofertes a diversos industrials per l’execució de les obres previstes
en el projecte esmentat s’han presentat les següents:
Industrial
Unitat d’obra
Aluminios
Quilez Tancament d’alumini
S.L.L.
GM
PUNT
DE Instal·lació elèctrica
SERVEI TGN S.L.
Sergio Pérez Garcia Ram de paleta

Principal
2.120,35

I.V.A.
445,27

TOTAL
2.565,62

2.190,00

459,90

2.649,90

1.592,22

334,37

1.926,59

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs de tancament d’alumini
de les obres d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del
Catllar per destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa ALUMINIOS
QUILEZ S.L.L. per la quantitat de 2.565,62 euros (2.120,35 € més
445,27 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Segon.- Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació elèctrica
de les obres d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del
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Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa GM PUNT
DE SERVEI TGN S.L. per la quantitat de 2.649,90 euros (2.190,00 €
més 459,90 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Tercer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs de paleta de les obres
d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del Catllar per
destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa SERGIO PÉREZ
GARCIA. per la quantitat de 1.926,59 euros (1.592,22 € més 334,37
€ corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Quart.-

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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 quan passen vint-i-set minuts 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 27 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-set de juliol de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop i Tous
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 13 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de juliol de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Carles Guillén i
Montserrat, 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que després dels tràmits escaients, en data d’avui, la Direcció
General d’Administració Local ha autoritzat l’acumulació de funcions del lloc de
treball de secretaria intervenció de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
a favor del funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
Sr. Jordi Reina i Gelabert, Secretari interventor d’aquest ajuntament, sense que
l’esmentada situació suposi disminució de la seva dedicació al Catllar. Cal
recordar que fins ara tenia acumulada idèntica funció a l’ajuntament de Sarral.
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt autoritzar al Consell Comarcal
l’execució de les obres incloses al projecte de millora de la connectivitat de la
xarxa de camins amb passos sobres els rius Francolí i Gaià i al torrent de la
Farga, als termes municipals de Tarragona, Constantí, El Morell, La Riera de
Gaià i El Catllar. En l’àmbit del nostre municipi i com hom recordarà,
s’executaran dues passeres.
- Informar que mitjançant Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, s’ha obert
convocatòria per a l’any 2017 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 7419, de 25 de juliol de 2017).
Com en l’anterior edició, l’ajuntament concorrerà i sol·licitarà el servei de dues
persones que cobreixin necessitats puntuals de l’ajuntament i afavoreixin
l’accés d’aquelles al mercat laboral amb alguna experiència prèvia i dirigida.
- S’ha convingut amb l’àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació
de Tarragona l’execució dels treballs d’adequació de la rotonda d’accés de la
urbanització Mas de Pallarès o Residencial Cinc Estrelles des de la carretera
TP-2031 per tal de garantir els girs de l’autobús de la línia del transport regular
de viatgers i fer la parada tant en direcció a Santes Creus com en direcció a
Tarragona a la mateixa urbanització, evitant que els usuaris del transport hagin
de creuar la via per un punt on no hi ha pas de vianants proper, com venia
succeint.
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- L’ajuntament, en la recerca de potenciar la mobilitat sostenible, ha contactat
amb l’empresa ETECNIC per consultar la possibilitat d’integrar el municipi a la
“Xarxa pública Catalana de Mobilitat Elèctrica” amb la implantació d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi aprofitant els ajuts del pla MOVEA
que promou el govern. Els cost aproximat d’un punt d’aquests és de 12.000 € i
les subvencions van des dels 2.000 € per un punt de recàrrega semi-ràpida fins
als 15.000 € per als de recàrrega ràpida. Cal, doncs, un estudi previ de
necessitats i adequació.
- Finalment, s’informa que es considera escaient fer un repàs a la pintura de
tres aules i repassos puntuals a passadissos de la llar d’infants municipal degut
al deteriorament per humitats i ús durant aquests anys de funcionament. A
banda es faran algunes actuacions de manteniment bàsic per tal de lliurar
l’equipament al nou concessionari en el millor estat possible.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC “D’ADEQUACIÓ
D’UNA SALA DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL CATLLAR PER
A DESTINAR-LA A SALA D’EXPOSICIONS”.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 18 de maig de 2017
es va aprovar el contracte de lloguer d’immoble a establir amb l’entitat
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP per a la creació d’una sala
museu d’estris i útils agrícoles antics al local situat a l’interior de l’immoble del
carrer Onze de Setembre números 5-7 amb l’objectiu de completar l’oferta
turística del municipi amb aquest nou element on albergar l’exposició d’estris
agrícoles antics atesa la disponibilitat de material com a conseqüència de 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 la família Flores i Anglès.
Amb aquest objectiu es va encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog la
redacció del projecte bàsic i d’execució d’adequació d’una sala de la
Cooperativa Agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions. Projecte
que ja ha estat lliurat a l’ajuntament.
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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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, en virtut de la competència
atribuïda a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 8.959,45 euros
més 1.881,48 euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de
data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres d’adequació d’una sala de la
Cooperativa Agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions,
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, en el benentès que
si durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de
posterior acord.

Segon.

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

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE “L’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN
TRAM DEL CAMÍ DE TARRAGONA”.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Amb la finalitat de concórrer a la convocatòria d’ajuts promoguda pel
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions als ajuntaments
per a inversió en camins públics locals per el període 2018/2020 i regulada per
l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, i la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de
juny es va encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog la redacció de la
memòria valorada de l’obra municipal ordinària de “l’arranjament i millora d’un
tram del Camí de Tarragona”.
El pressupost de les obres previstes importa la quantitat de 44.979,92 euros
més 9.445,78 euros d’IVA, el que fa un pressupost total de contracte de
54.425,70 euros.
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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina el procediment d’aprovació
del document que cal seguir.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar la memòria valorada redactada per l’arquitecte Jonathan
López Skoog, per a “l’arranjament i millora d’un tram del Camí de
Tarragona” per import de 54.425,70 euros IVA inclòs, en el benentès
que si durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions esdevindrà definitivament aprovada sense necessitat de
posterior acord.
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Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA CASA DE LA VILA I
DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA PER INCOMPLIMENT DEL
CONTRACTISTA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2010/737 de 21 de desembre, es va
adjudicar la prestació del servei de neteja de l’aleshores CEIP l’Agulla a
l’empresa Servicios y Mantenimientos Blanco, SL (CIF B-43788934) i en data
28 de desembre de 2010 es signà el contracte administratiu per a la prestació
del servei esmentat. Des d’aleshores ençà i després de diverses subrogacions
empresarials, la prestatària del servei, actualment en pròrroga tàcita fins a la
substanciació del nou procediment de licitació del servei, era la societat Tarraco
Higiene, SL.
Consta que l'empresa contractista en data 29 de maig de 2013 va dipositar
garantia definitiva del contracte per import de tres mil euros (3.000 €) substituint
l’aval bancari presentat al seu dia per un ingrés en efectiu a la Caixa de la
Corporació. Operació autoritzada mitjançant el Decret de l’alcaldia 2013/269,
de 29 de maig.
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Accessòriament al servei prestat, la citada empresa prestava el servei de neteja
de l’edifici de la casa de la vila.
Vist l'informe emès pel secretari interventor de l’ajuntament, encarregat de les
funcions d'inspecció del contracte administratiu on es posa de manifest
l'incompliment contractual per part del contractista consistent en la interrupció
unilateral de la prestació del servei manifestada mitjançant escrit de l’empresa
Tarraco Higiene SL presentat al registre d’entrada de l’ajuntament en data 11
de juliol de 2017, al que li correspongué el número d’ordre 2.342 i amb efectes
des del dia 15 del mateix mes.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe jurídic de conformitat amb
l'art. 109.1.c) 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.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) El Plec de clàusules administratives particulars.
b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
g) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
h) Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General
de Recaptació.
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord d’acord
amb la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local, en virtut de les delegacions de competències
efectuades pel ple de l’ajuntament a la seva sessió de data 12 de juliol de 2016
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i mitjançant 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.

Incoar l'expedient de resolució del contracte de serveis de neteja de
la casa de la vila i de l’institut escola l’agulla per l'incompliment per
part del contractista Tarraco Higiene, SL, de conformitat amb l’article
223, apartat f, 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, per cessar en la prestació del servei de forma unilateral,
contravenint les obligacions contractuals bàsiques, tal i com consta
acreditat a l’expedient.

Segon.

Proposar la resolució del contracte administratiu de serveis de neteja
entre Tarraco Higiene, SL i l’ajuntament, per causa imputable al
contractista, proposant la incautació de la garantia definitiva, així com
una indemnització a aquest Ajuntament valorada en 3.000,80 €,
d'acord amb l'informe que consta a l’expedient.

Tercer.

Donar audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils des
de la notificació d'aquesta resolució, a l'efecte de que presenti les
al·legacions i documents que considerin convenients.
Així mateix, en cas de formular-se oposició per part del contractista,
es procedirà a la sol·licitud del pertinent Dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora.

Quart.

Contra el present acord, que és un acte de tràmit, i no esgota la via
administrativa, no es pot interposar cap recurs.

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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES
PRESENTADES
EN
EL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 es
va aprovar l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de la
llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.
Previs els tràmits d’informació pública del plec i un cop conclòs el termini per a
la presentació de proposicions, en data 19 de juliol de 2017 es va reunir la Mesa
de contractació per a la qualificació de la documentació administrativa de les
quatre empreses personades, les quals han estat admeses, d’acord amb la
relació següent:
Núm.
1
2
3
4

Data
Núm.
Empresa:
entrada
registre:
05/07/2017
2272
Escola Bressol Baobab, SL
06/07/2017
2293
Fundació Sociosanitària i Social de Santa
Tecla
17/07/2017
2458
Fundació En Xarxa
18/07/2017
2472
Universal Adventures, SL

La mesa de contractació es reuní en data 24 de juliol de 2017 per a l'obertura
del sobre B, relatiu a la proposta tècnica, que el mateix dia fou sotmesa a la
consideració del comitè d’experts, d’acord amb l’article 20 del Plec de
condicions administratives, emetent dictamen en la mateixa data, amb el
següent resultat:
Licitador
Fundació Sociosanitària i
Social de Santa Tecla

Criteri a
punts

Criteri b
punts

Criteri c
punts

Total
punts

33,167

22,345

20,667

76,179

9
1.2.2.2 2017.024(477)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

32,417
29,583

19,628
19,760

22,333
21,333

27,250

19,440

18,667

74,378
70,676
65,357

Reunida novament la mesa de contractació en data 24 de juliol de 2017 es
procedeix a l'obertura del sobre C, relatiu a la proposta econòmica, sense
apreciar la concurrència d’empreses amb valors anormals o desproporcionats
i amb el següent resultat:
Licitador
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

Sobre C
punts
0
15
11,396
2,748

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1r.
2n.
3r.
4t.

/

LICITADOR
Fundació /En Xarxa
Escola/Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa/ Tecla
Universal Adventures, SL
/

PUNTUACIÓ
89,378 Punts
82,072 Punts
76,179 Punts
68,105 Punts

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord d’acord
amb la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local, 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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de la llar
d’infants municipal, segons el detall següent:
ORDRE
1r.
2n.
3r.
4t.

Segon.

LICITADOR
Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

PUNTUACIÓ
89,378 Punts
82,072 Punts
76,179 Punts
68,105 Punts

Requerir a Fundació En Xarxa perquè, d’acord amb les
determinacions de les clàusules 22 i 23 del plec, en el termini màxim
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquest requeriment,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per import del 5% del
preu d’adjudicació i presenti la documentació que després es
relaciona per a acreditar capacitat suficient per a contractar amb
l'administració, i aboni les despeses de publicitat quantificades en
122,72 €:
1. Índex: relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.

11
1.2.2.2 2017.024(477)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

2. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar: la capacitat d’obrar de
l’empresari s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de
modificació, en el seu cas, inscrites degudament en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord a la legislació
mercantil que li sigui aplicable.
En el supòsit de concórrer un empresari individual s’acompanyarà el
DNI i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament degudament
legalitzada, o les fotocòpies degudament autenticades.
S’ha d’acreditar que l’objecte social o l’activitat econòmica té relació
directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles
fundacionals.
3. Representació: la persona que comparegui en nom d’altri ha de
presentar a l’efecte un poder bastant. Si el licitador és persona
jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es
tracta d’un poder per a acte concret no és necessària la inscripció en
el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a acte concret no és
necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art.
94.1.5 del Reglament de Registre Mercantil.
Els documents en què constin els poder del representant legal
(escriptura de constitució de societat o escriptura d’apoderament)
hauran d´ésser validats per la Secretaria de l’Ajuntament o per
funcionari lletrat.
Quan sigui necessària la validació del poder per la Secretaria de
l’Ajuntament, aquesta s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima
de dos dies a la data de lliurament de la mateixa.
Alternativament, als documents anteriors, si l’empresa consta inscrita
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat pel Decret 107/2005, de 31 de
maig, o en Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE), presentaran una certificació relativa a les dades i
documents inscrits.
4. Justificació dels requisits de la seva solvència econòmica,
financera, tècnica o professional.
5. Certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment
de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació
per a la seva obtenció directa.
Tercer.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
12
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l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.

Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de
recurs.”
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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
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 quan passen disset minuts 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 accidental,
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 3
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
tres d’agost de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop i Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que s’ha rebut proposta de la Fundació Pere Tarrés per a la
realització de cursos de formació en aplicatius i aplicacions mòbils i de xarxes
socials per a majors de seixanta-cinc anys. Per a gaudir d’aquesta oferta, sense
cost per a l’ajuntament o els inscrits, només cal assolir un nombre mínim de
participants i ser escollit d’entre els municipis i entitats sol·licitants. Avaluada
molt positivament l’oferta, des de la regidoria de benestar social es presentarà la
sol·licitud.
- Informar també que, en qualitat de beneficiari de la línia de subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per l’anualitat de 2017 s’ha rebut una bestreta equivalent
al 50% del total de l’ajut. La resta es percebrà quan es justifiqui la despesa total
en serveis inclosos al capítol 2 del pressupost municipal de despeses.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

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 20162017.

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 14 de
juliol de 2017 s’han aprovat, entre d’altres, la convocatòria i les bases
específiques que han de regir el procediment per a la concessió de
subvencions dels centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal, Curs 2016-2017.
Examinada la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha suportat o
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obtingut l’ajuntament i demés documents que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions dels
centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per
al curs 2016-2017.

Segon.

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

Tercer.

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

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.

Es dóna compte de la següent proposta:

3
1.2.2.2 2017.025(489)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vista la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre
convocatòria, per a l’any 2017, 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 7419, de 25 de juliol de
2017).
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,
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 quatre persones joves per donar resposta a diverses
necessitats puntuals derivades de la prestació dels serveis municipals.
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament 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/213/2016, d’1 d’agost.

Segon.

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

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 d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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 003 EN SITUACIÓ D’IT
MENTRE ES PROVEEIX LA PLAÇA PER LA BORSA DE TREBALL A
CONVOCAR A L’EFECTE.

Es dóna compte de la següent proposta:
Tramitat l’expedient núm. 2017/005(187) de convocatòria de la provisió
mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa de treball per a proveir,
amb caràcter temporal, places del servei de vigilants i/o agutzil, en règim de
funcionari interí, només dos dels aspirants presentats varen assolir la condició
de membres per formar part de la borsa.
El primer d’aquests fou cridat per substituir el vigilant amb núm. de tip 001, que
fou reassignat a tasques administratives, i que posada de manifest la situació
de baixa per incapacitat temporal del vigilant municipal amb TIP 003 des del
dia 23 de juny de 2017, moment en el qual i fins a la data ha estat substituït
per l’agutzil en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies
del seu lloc de treball, el segon dels candidats ha renunciat a la crida adduint
motius laborals.
Esdevé, doncs, 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 nova borsa
de treball o es reincorpori l’agent TIP 003.
Respectant al màxim, com no podria ser d’altra manera, l’aplicació dels
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha proposat aquest lloc de
treball interí al candidat que d’entre els presentats a la convocatòria
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recentment resolta i a dalt referida, va quedar eliminat durant la fase de
celebració de les proves físiques, obtenint la major puntuació respecte dels
altres opositors també eliminats en aquell mateix moment.
Atesa, doncs, aquesta voluntat i alhora necessitat de continuïtat amb la
prestació del servei.
Vist el que estableixen els articles 94 i concordants del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel 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. Carlos Ramos Espinar, amb
DNI 47761523E, 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 o es produeixi la incorporació del vigilant TIP
003 a qui substitueix.

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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DEL
FERM DE DIVERSOS TRAMS DE VORERES A LA URBANITZACIÓ
MASIA DE BORONAT, SECTOR 43 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
L’arquitecte de l’ajuntament, observada l’actuació preventiva de la brigada
municipal en la retirada dels panots de la vorera i senyalització de perill, va
informar respecte de la necessitat d’actuar sobre la vorera del carrer Tamariu,
tram comprès entre els carrers del Salze i l’Àlber, pel deteriorament del ferm
degut a la incidència de les arrels dels arbres existents a la mateixa, tot
descrivint les actuacions mínimes necessàries a executar, tal i com consta en
l’informe de data 4 de juliol, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Sol·licitada oferta a l’empresa PREXRTA (Miquel Tarrida, SL) ha presentat
pressupost per import de 5.706,28 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 4.715,93 euros, més 990,35 euros corresponents al
21% d’IVA).
Valorada aquesta oferta de com a adequada i raonable respectes dels treballs
a realitzar i del cost d’aquests a l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Josep
Llop i Tous, de data 1 d’agost de 2017, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, en els contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de
l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
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Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 5.706,28 euros amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament d’un
tram de 108 m2 de vorera del carrer Tamariu, comprès entre els
carrers del Salze i l’Àlber de la urbanització Masia de Boronat,
sector 43 del POUM, a l’empresa PREXRTA (Miquel Tarrida, SL)
per la quantitat total de 5.706,28 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 4.715,93 euros, més 990,35 euros
corresponents al 21% d’IVA) i d’acord, també, amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es
retindrà un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò
que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ
DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL L’AGULLA.
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Es dóna compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació,
es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar
anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
En data 21 de juny de 2017 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, núm. 119 l’anunci de licitació per un termini de 15 dies naturals
des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPT i al perfil del contractant,
publicat el dia 3 de juliol de 2017.
Dins del termini de licitació es varen presentar els següents interessats:
1.
2.
3.
4.

Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Privada En Xarxa
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

Comprovada la documentació administrativa per l’òrgan de contractació es va
acordar:
Admetre als següents licitadors:
1.
2.
3.
4.

Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Privada En Xarxa
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

La mesa de contractació es reuneix en data 19 de juliol de 2017 per l'obertura
del sobre A.
La mesa de contractació es reuneix en data 24 de juliol de 2017 per la
valoració de les ofertes contingudes en el sobre 2 i posteriorment procedeix a
l'obertura del sobre 3.
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"La valoració del sobre B s’efectuà de la següent manera:
— Valoració Criteri a: ASPECTES PEDAGÒGICS: 35 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

29,583 Punts
33,167 Punts
32,417 Punts
27,250 Punts

— Valoració Criteri b: ASPECTES ORGANITZATIUS I DE GESTIÓ: 25 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

19,760 Punts
22,345 Punts
19,628 Punts
19,440 Punts

/

— Valoració Criteri C: MILLORES TÈCNIQUES: 25 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL /.,,,,Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

21,333 Punts
20,667 Punts
22,333 Punts
18,667 Punts

Cal iniciar l’explicació de les puntuacions indicant que s’ha valorat cada ítem dels
previstos al plec de clàusules administratives particulars conformement al plec de
prescripcions tècniques i atorgant un valor de 0 a 5 punts a cadascun dels ítems o
conceptes en que es subdividien els apartats dels criteris d’adjudicació.
Així, en cadascun d’aquests conceptes desglossats s’opta per atorgar una puntuació
màxima de cinc punts a aquella proposta que conté tots els elements que
tècnicament la defineixen ja sigui per comparació amb la resta de les presentades, ja
sigui per definició legal o deontològica.
Vistes les diverses propostes de les 4 empreses licitadores i prenent com a
referència l'estàndard tècnic i normatiu segons les bases publicades per l'Ajuntament
del Catllar, així com la legislació vigent de les diverses administracions que regulen
el sistema educatiu en el primer cicle d'educació infantil. Aquesta valoració ha estat
realitzada, com a comitè d'experts fruït de la pròpia praxis en l'àmbit educatiu i de la
gestió educativa.
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En la taula de baremació adjunta es poden apreciar aquestes notes i s’hi detallen les
puntuacions atorgades a cadascun dels licitadors.
Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s’estableix el següent
quadre resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors, ordenats en forma
decreixent i que s’eleva a la Mesa de contractació:

Licitador
Fundació Sociosanitària i
Social de Santa Tecla
Fundació Privada En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

Criteri a
punts

Criteri b
punts

Criteri c
punts

Total punts

33,167
32,417
29,583
27,250

22,345
19,628
19,760
19,440

20,667
22,333
21,333
18,667

76,179 punts
74,378 punts
70,676 punts
65,357 punts

“
La mesa proposa aixecar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1
2
3
4

LICITADOR
Fundació Privada En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

PUNTUACIÓ
89,378 punts
82,072 punts
76,179 punts
68,105 punts

Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2017, s’aprova la
relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, Fundació Privada En Xarxa, perquè
presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del
TRLCSP.
En data 31 de juliol de 2017, el licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, l'empresa Fundació Privada En Xarxa va
constituir garantia definitiva per import de 64.205,70 € i va presentar els
documents justificatius exigits.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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-

-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 va
acordar:
Primer.

Adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar, a l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G43773712, per import de 214.019 €/curs, exempt d’IVA, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de
les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció pel fet
de ser l’oferta amb major puntuació total, segons els criteris avaluats
en els sobres B i C, anteriorment indicats.

Segon.

Requerir a l'empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació,
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Tercer.

Nomenar responsable del contracte el Sr. Joan Díaz i Rull, com a
alcalde de l’ajuntament.

Quart.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat
en el procés de contractació, amb indicació dels recursos
procedents.

Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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Sisè.

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix
l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
DUES
DE
LES
TRES
CERTIFICACIONS D’OBRA RELATIVES ALS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS DEL
MUNICIPI PRESENTADES PER DUES DE LES ADJUDICATÀRIES.

Es dóna compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de govern local de 30 de març de 2017 es va adjudicar
el contracte per executar la neteja d’un total de 25 metres de franges
perimetrals de protecció contra incendis forestals en diverses urbanitzacions
del municipi, dividida en 3 lots.
L’arquitecte director dels treballs en data 31 de juliol de 2017 ha emès la
certificació única relativa als lots números 1 i 2, a l’haver-se completat la
totalitat dels treballs en els referits àmbits, per un import de 17.060,59 euros
(14.099,66 € més 2.960,93 € corresponents al 21% d’IVA) i de 17.725,04
euros (14.648,79 € més 3.076,25 € corresponents al 21% d’IVA),
respectivament.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
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Primer.

Aprovar la certificació única corresponent al lot 1 dels treballs de
neteja de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals
a diverses urbanitzacions del municipi per un import de 17.060,59
euros (14.099,66 € més 2.960,93 € corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Aprovar la certificació única corresponent al lot 2 dels treballs de
neteja de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals
a diverses urbanitzacions del municipi per un import de 17.725,04
euros (14.648,79 € més 3.076,25 € corresponents al 21% d’IVA).

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció i a les respectives
empreses adjudicatàries.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són 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 accidental, 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 10
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
deu d’agost de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 D’AGOST DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 d’agost de 2017, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- El Sr. Felix Molas Ruiz en representació de la comunitat de propietaris de la
urbanització Mas Cargol, mitjançant escrit registrat en data 7 d’agost ha fet arribar
a l’ajuntament l’acord de l’assemblea general de la comunitat de propietaris relatiu
a la cessió a favor de l’ajuntament de la zona verda del sector.
- S’ha iniciat d’ofici la tramitació d’un expedient de la modificació número 6 del
POUM relativa a l’ordenació de l’execució de serveis comuns a diversos sectors
d’actuació.
- S’ha iniciat d’ofici la tramitació d’un expedient de la modificació número 7 del
POUM relativa a la modificació de l’ordenació de la clau 24A.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. LLRI PER A LA
PRÀCTICA DE LA VELA, EN EL MARC DE LES BASES DE
SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ
D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

Es dóna compte de la següent proposta:
En data 13 de juliol de 2017 la Sra. M Montserrat Inglés i Novell, veïna del
Catllar, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats
esportives per a la pràctica de la vela que exercita el seu fill LLRI, categoria sub
17, classe 420, 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 d’admissibilitat
establerts en els apartats quart i sisè de les bases de subvencions esmentades
i alhora presenta una relació de despeses relatives als tres campionats que
s’han de celebrar durant l’any 2017 per import de 20.295 €.
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D’acord amb les bases reguladores de l’ajut, previ a poder fer efectiu l’ajut
concedit, caldrà acreditar la participació en els actes subvencionats i aportar la
resta de la documentació prevista a la base setena; així mateix caldrà justificar
el compliment de la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. M Montserrat Inglés i Novell, en tant que
representant del seu fill, LLRI, una subvenció per import de mil doscents euros (1.200,00 €) en virtut de l'establert a la base cinquena de
les bases reguladores dels ajuts, per la seva participació en tres
campionats de vela durant l’any 2017.

Segon.

Facilitar a la persona subvencionada el model de l’escut identificatiu,
d’acord amb la base desena.

Tercer.

L’efectivitat d’aquest acord queda condicionada al fet que per part del
beneficiari s’acrediti la participació en els actes subvencionats i aporti
la resta de la documentació prevista a la base setena; així mateix
caldrà justificar el compliment de la base desena.

Quart.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada l’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.

Cinquè. Donar trasllat d'aquest acord a la 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són 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 accidental, 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
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent un quart de tres de la tarda del dia disset
d’agost de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 d’agost de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Arrel de la posada en funcionament dels nous col·lectors generals, diversos
sectors de sòl urbà han pogut realitzar-hi la connexió de la seva xarxa de
clavegueram; entre aquests sectors hi ha el de Pins Manous III. La singularitat
d’aquest sector és el fet que aproximadament un terç del seus habitatges no hi
poden connectar degut a que cal completar la xarxa de clavegueram del sector,
mitjançant un tram que ha de discórrer per terrenys privats i per tant és necessari
obtenir la propietat o la possessió dels mateixos, per tal de col·locar-hi el tub
corresponent.
Amb la finalitat de donar solució a aquesta situació, s’ha encarregat als serveis
tècnics i al secretari de l’ajuntament que estudiïn la qüestió, i facin la proposta de
les actuacions a realitzar per tal de resoldre-ho el més aviat possible.
- Dins dels tràmits del procediment contenciós administratiu que s’està seguint en
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir de la demanda formulada
per l’empresa PROMYSA BRICK S.L. contra aquest ajuntament per la denegació
de l ‘aprovació del pla parcial 5 sector 19, ens ha estat atorgat un termini que fineix
el proper dia 7 de setembre per a que puguem presentar aclariments al dictamen
presentat per la part demandant en relació al document ambiental subscrit per
l’enginyer agrònom Sr. Francesc Rovira Gras.
- Els tècnics del Departament d’Agricultura han realitzat una visita de comprovació
dels treball de neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions i han
considerat que els treballs estan correctament executats excepció feta de La
Guinardera, que està pendent de finalització. El proper mes realitzaran una altra
visita per tal de poder certificar la total finalització dels treballs i així procedir al
pagament de la subvenció que ens tenen concedida.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA PETICIÓ
FORMULADA PER LA SRA MMSM SOBRE RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS.
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Es dóna compte de la següent proposta:
A data 1 de març de 2017, amb núm. de registre d’entrada 653, la Sra.
Magdalena Maria Salla Mateus va sol·licitar que se li reconeguin el temps
treballats en diverses administracions públiques i entitats pertanyents a
aquestes, a efectes del còmput de triennis. I aporta certificats de serveis previs
i la vida laboral.
La Sra. Magdalena Maria Salla Mateus, és treballadora d’aquest ajuntament,
en règim laboral temporal o no fix, desenvolupant tasques d’auxiliar
administrativa, des del dia 1 de setembre de 2015.
El secretari de l’ajuntament en data 18 de juliol de 2017 va emetre informe en
el que conclou que el reconeixement de serveis previs està contemplat
exclusivament per al personal funcionari.
En idèntics termes es pronuncia l’informe emès pel servei d’assistència
municipal de la Diputació de Tarragona en data 27 de juliol de 2017.
Per tot l’exposat proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Desestimar la sol·licitud de reconeixement, a efectes de triennis, dels
serveis previs prestats per la Sra. Magdalena Maria Salla Mateus, en
diverses administracions públiques i entitats pertanyents a aquestes,
en base als arguments continguts en els informes del secretari de
l’ajuntament i els serveis d’assistència municipal de la Diputació de
Tarragona que consten a l’expedient.

Segon.

Comunicar el present acord a la 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA RECLAMACIÓ
ADMINISTRATIVA PER LA NO CONTRACTACIÓ DE LA SRA MCI.

Es dóna compte de la següent proposta:
En data 29 de juny de 2017 i amb número 2192 del registre general d’entrada
de documents de l’ajuntament la Sra. Marina Camons Inglés, amb DNI
48013777N, ha presentat un escrit interposant reclamació prèvia per
acomiadament per “no crida per a cobrir plaça temporal en biblioteca d’acord
amb el que disposa el concurs de mèrits convocat al seu dia i contra el que
disposa el decret 2016/641 de data 2 de desembre de 2016”.
El Secretari Interventor de l’ajuntament ha emès informe al respecte amb el
termes següents:
Assumpte: reclamació administrativa prèvia Marina Camons Inglés.
ANTECEDENTS.
Primer.- En data 29 de juny de 2017 i amb número 2192 del registre general
d’entrada de documents de l’ajuntament presenta escrit la Sra. Marina Camons
Inglés, amb DNI 48013777N, interposant reclamació prèvia per acomiadament
per “no crida per a cobrir plaça temporal en biblioteca d’acord amb el que
disposa el concurs de mèrits convocat al seu dia i contra el que disposa el decret
2016/641 de data 2 de desembre de 2016”.
Segon.- Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/641, de 2 de desembre,
es va resoldre contractar, en règim laboral no fix a la Sra. Marina Camons
Inglés, mitjançant contracte temporal, per tal de substituir a les treballadores
encarregades d’obrir la biblioteca i la llar d’avis mentre ambdues gaudien de
llicència per vacances i per la durada de dit període, que per a la treballadora
encarregada, entre d’altres funcions, de l’obertura de la biblioteca, era del 5 de
desembre al 5 de gener de 2016, i ensems per a la persona encarregada d’obrir
la llar d’avis els dissabtes alterns i els diumenges a la tarda i festius.
La necessitat sorgeix del fet que són les úniques treballadores, respectivament,
que ocupen aquests llocs de treball.
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Tercer.- Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/320, de 13 de juny, es va
contractar, en règim laboral no fix, a la Sra. Lídia Vidal Sans, amb DNI
47760124A, mitjançant contracte temporal, per tal de substituir a la treballadora
encarregada d’obrir la biblioteca mentre aquella estigui destinada a realitzar la
tasca de guia del castell encomanada i que en motiva la contractació, pel
període inicialment previst del 15 de juny fins al dia 15 de setembre de 2017.
Quart.- Ambdues contractacions s’han realitzat d’acord amb 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.
FONAMENTS JURÍDICS.
Primer.- Els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat informen els
processos de selecció del personal de les administracions públiques per
intentar compaginar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació pública amb
la selecció de les persones més capacitades per al desenvolupament de les
funcions corresponents en pro dels principis de seguretat jurídica i d'eficàcia
administrativa.
Segon.- La Sra. Camons sustenta que el procés iniciat mitjançant anunci de 21
de novembre de 2016 li dóna dret a ser cridada per l’ajuntament per substituir
la treballadora encarregada d’obrir la biblioteca sempre que aquella es trobi
absent, entenent que en no ser cridada per a la substitució del període d’estiu
de 2017, del 15 de juny al 15 de setembre, ha estat objecte d’acomiadament
improcedent o nul.
Tercer.- El referit anunci (publicitat) de 21-11-2016 deia textualment: “La Junta
de Govern Local, el dia 1 de desembre de 2016, valorarà les sol·licituds
presentades. I l’inici de la relació contractual serà el dia 5 de desembre.”
Alhora, el referit anunci s’intitulava: “concurs de mèrits per a la provisió, a temps
parcial i en horari de tarda, d’una plaça d’auxiliar de la biblioteca i de la llar
d’avis, per substitució del personal en plantilla en períodes de vacances”.
CONCLUSIONS.
Com es desprèn dels fonaments esmentats, en cap cas es convocà un procés
selectiu per a la provisió de llocs de treball de forma interina i amb creació de
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borsa de treball que donés dret a continuïtat en la prestació, si no que es tramità
un procediment per cobrir les necessitats derivades d’un determinat període
temporal, sense que puguin derivar-se drets adquirits al respecte.
A la vista d’aquest informe i dels raonaments que conté, proposo a la Junta de
govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Desestimar reclamació prèvia per acomiadament formulada per la
Sra. Marina Camons Inglés en base al fonaments jurídics que es
contenent en l’informe del secretari interventor que consta en la part
expositiva d’aquest acord.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la interessada.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DELS
TREBALLS DE MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCENDIS
FORESTALS
A
LES
URBANITZACIONS.

Es dóna compte de la següent proposta:
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària de data 30 de març de
2017, per unanimitat, va acordar adjudicar la neteja de la zona 1, la zona 2 i la
zona 3 de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals de les
urbanitzacions per un import de 14.099,69 euros IVA inclòs, per un import de
14.648,79 euros IVA inclòs i per un import de 13.691,55 euros IVA inclòs,
respectivament.
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Examinades les ofertes presentades per les empreses adjudicatàries s’ha
constatat que l’import ofertat no incloïa l’impost sobre el valor afegit i per error,
en l’acord d’adjudicació, esmentat en l’apartat anterior, es va posar que el preu
era iva inclòs.
Un cop constatada aquesta errada material cal procedir a la seva correcció, en
el sentit de deixar palès que el preu d’adjudicació dels treballs de manteniment
de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals de les
urbanitzacions, a les empreses adjudicatàries, ho va ser pel preu que consta en
les respectives ofertes més l’import de l’impost sobre el valor afegit.
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents acords:
Primer.

Esmenar l’acord de la Junta de govern local de data 30 de març de
2017 en el punt relatiu a l’adjudicació de la neteja de la zona 1, la
zona 2 i la zona 3 de les franges perimetrals de protecció contra
incendis forestals de les urbanitzacions, en el sentit que el preu
d’adjudicació dels treballs de manteniment d’aquestes franges, a les
empreses adjudicatàries, ho va ser pel preu que consta en les
respectives ofertes més l’import de l’impost sobre el valor afegit.

Segon.

Notificar aquesta resolució als adjudicataris interessats.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan passen vint minuts de les tres de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental,
estenc la present acta.
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L’Alcalde

El Secretari.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent la una del migdia del dia vint-i-quatre
d’agost de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 17 d’agost de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Un cop finalitzats els treballs d’instal·lació dels nous equips de climatització a
l’edifici del centre cultural, es creu convenient procedir al tancament dels aparells
corresponents al consultori mèdic que han quedat ubicats en el fossar annex a
l’edifici. A aquest efecte s’han sol·licitat dos pressupostos, un a l’empresa
METALÚRGICAS DECO SL i un altre a l’empresa PRIETO PUERTAS Y
AUTOMATISMOS SL.
- S’ha constatat que el sostre del passadís cobert que d’ona accés a la llar
d’infants ha cedit en un dels seus extrems. L’arquitecte municipal ha constatat
que hi ha perill de despreniment i n’ha ordenat el seu apuntalament i suggerit que
cal procedir a la seva reparació; amb aquesta finalitat s’ha sol·licitat un pressupost
a l’empresa CASANOVA BELTRAN SL.
- Es va sol·licitar un informe al SAM de la Diputació de Tarragona en relació a
possibilitat d’establir una segona ocupació pel personal de l’ajuntament i en
particular pels vigilants.
L’informe emès la respecte pels serveis jurídics del SAM conclou que la normativa
vigent no permet que els vigilants puguin gaudir de segona activitat, sens
detriment que en el cas que el treballador demani i acrediti dur a terme una altra
activitat en règim de mobilitat, la normativa de prevenció de riscos laborals
estableix que la vigilància de la salut, és l’instrument que pot servir per considerar
singularment al treballador i detectar aquelles característiques personals o estat
físic que els faci especialment susceptibles als factors de risc existents en el seu
lloc de treball.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A ESTABLIR ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I
L’AJUNTAMENT PER A L’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS MECANISMES
INTERNS DE TRAMITACIÓ DE LA COTITZACIONS SOCIALS QUE
INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS
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PÚBLICS DE CATALUNYA A LA TRESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL.
Es dóna compte de la següent proposta:
El desplegament de les competències de l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) forma part del Pla de Govern de l'Xl Legislatura que preveu crear la
hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l'administració tributària
del segle XXI, amb un model d'administració més propera i una relació de
confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha
dotat l'ATC dels mecanismes que 11 han de permetre assumir directament la
gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com
ampliar la col•laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats
del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora,
es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l'Agència Catalana
de Protecció Social, que ha de ser l'ens que gestioni en el futur el gran gruix de
la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en
cada moment.
L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l'Agència de Protecció Social de Catalunya permetran Ia
seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer
front una administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està
desenvolupant una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i simplificació
dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions
socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de
la seguretat Social (TGSS). L'objectiu principal és facilitar els processos i
millorar l'eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic
i les economies d'escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos
i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que
ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat mitjançant Acord de Govern
de 25 d'abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol
de 2017, atès que segons l'article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de
l'Agència Tributària, li corresponen a I'ATC les funcions que li siguin atribuïdes
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per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula
jurídica establerta per la normativa vigent.
Atès que l'Agència Catalana de Protecció Social serà l'encarregada de la
tramitació de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. l que
mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s'està desplegant una intensa
col·laboració de l'administració tributària del Govern de la Generalitat i el conjunt
de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei,
de cercar economies d'escala i de millorar l'eficiència del conjunt de les
administracions tributàries catalanes.
Atès que el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic
de la Generalitat a l'Estat permet l'adhesió voluntària de tots els ens locals i les
entitats del seu sector públic que en vulguin formar part.
Per tots aquests motius es proposa que la Junta de govern local adopti els
següents acords:
Primer.

Que aquest ajuntament subscrigui amb l'Agència Tributària de
Catalunya el Conveni que s'adjunta com a annex I, per a
l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Segon.

Que aquest ajuntament subscrigui amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies el Conveni que s'adjunta com a annex II, per
a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de
la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General
de la Seguretat Social.

Tercer.

Comunicar a la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya i
a la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com
a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i
Associació de Municipis per la Independència) l'adopció d’aquest
acord.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT
DEL CATLLAR I EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA, SA) PER A LA 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

Es dóna compte de la següent proposta:
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
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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 a
es 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, tant àmpliament com en dret sigui necessari, el 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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per les dues de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental,
estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS l FAMÍLIES l
L'AJUNTAMENT DE ... PER A L'HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS l MECANISMES
INTERNS DE TRAMITACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS QUE INGRESSA EL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT l ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A LA TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Barcelona,

REUNITS
D'una banda, el senyor Joan Ramon Ruiz Nogueras, en la seva condició de director general de
Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en ús de les
atribucions conferides pel Decret 95/2016, de 19 de gener, de nomenament; la Resolució de la
consellera de 12 de juliol d'autorització de signatura; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de
maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.
l de l'altra, el/la senyor/a

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
document i en conseqüència,

MANIFESTEN
l. Que l'Ajuntament de ... (en endavant, l'Ajuntament de ... ) és un Ajuntament que gaudeix de
personalitat jurídica pròpia, disposa d'autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat
d'obrar en l'exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb

11. Que la Direcció General de Protecció Social (en endavant, la DGPS) és una unitat directiva del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'acord amb el que estableix el Decret 289/2016,
de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Ill. Que l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que
ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat, estableix que el Programa és d'aplicació a les
entitats locals territorials de Catalunya i al sector públic que s'hi adhereixin.

Pàgina 1 de 1O

IV. Que, d'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
l'article 3.11 estableix que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té, entre d'altres, les
competències que li atribueixin les lleis i altres disposicions, i que segons l'apartat 8 de l'Acord del
Govern, de 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació, se centralitza en
la Direcció General de Protecció Social la presentació de les liquidacions i l'ingrés de les quotes
corresponents, així com altres tràmits relatius a cotitzacions socials, com l'assessorament, la
informació i el suport a la tramitació de les sol·licituds de pensions i prestacions de les persones al
servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i també de les administracions locals i
universitats públiques de Catalunya que s'adhereixin al Programa.
CLÀUSULES
Primera. Objecte i finalitat

Aquest Conveni té per objecte donar compliment a l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, i
establir un marc general de col·laboració que articuli les relacions entre la DGPS i l'Ajuntament
de ... , amb la finalitat d'aplicar una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i simplificació dels
processos de presentació telemàtica de les cotitzacions socials a l'Estat i de pagament de les
quantitats a ingressar que en puguin resultar, que l'Ajuntament de ... ha d'efectuar davant la
Tresoreria General de la Seguretat Social (en endavant, TGSS). El tràmit d'aquestes gestions s'ha
de centralitzar en la DGPS.
Segona. Àmbit objectiu
2.1. Dins del marc general de col·laboració esmentat a la clàusula anterior, la DGPS ha de prestar

a l'Ajuntament de ... els serveis d'assessorament operatiu en matèria de cotitzacions i prestacions
socials que acordin ambdues parts.
2.2. L'Ajuntament de ... segueix assumint les actuals funcions de presentació telemàtica de les

afiliacions i cotitzacions socials mitjançant els tràmits gestionats per la TGSS.

2.3. La DGPS, en representació de l'Ajuntament de ... i d'acord amb l'article 17 del Reial decret
1415/2004, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació de la Seguretat
Social, assumeix la funció de validació i pagament electrònic dels rebuts de liquidació de les
cotitzacions, que resulten de tràmits gestionats per l'Ajuntament de ... amb la TGSS.

Tercera. Obligacions de les parts i règim de responsabilitat.
3.1. Aquest Conveni obliga les parts signants a prestar-se l'adequada col·laboració per assolir les
finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l'Ajuntament de ... i la
DGPS.

3.2. L'Ajuntament de ... ha d'establir, si escau, el pagament electrònic com la seva modalitat de
pagament del rebut de liquidació de les cotitzacions que gestiona amb la TGSS. L'Ajuntament
de ... i la DGPS acordaran la data de canvi de la modalitat de pagament en funció del calendari
d'implantació del procediment objecte d'aquest Conveni.

3.3. L'Ajuntament de ... ha d'autoritzar les persones designades per la DGPS, en el termini de 1O
dies des de la signatura d'aquest Conveni, pels canals electrònics i en els termes i condicions que
estableix la normativa pròpia de la TGSS, perquè siguin autoritzats secundaris de l'autorització del
Sistema RED.
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3.4. L'Ajuntament de ... ha de subministrar a la DGPS, fins al dia 20 de cada mes, els rebuts de
liquidació definitius de les cotitzacions (RLC) i els fitxers addicionals indicats a l'annex 1 del
present Conveni, perquè la DGPS dugui a terme la validació i el pagament que en resulten.
L'Ajuntament de ... respon de l'exactitud de les dades que faciliti a la DGPS per a l'exercici de les
funcions estipulades en el present Conveni. La DGPS, en exercici de les seves funcions no pot
modificar les dades facilitades per l'Ajuntament de ... sense autorització d'aquesta entitat.

3.5. L'Ajuntament de ... ha de dur a terme, fins al dia 20 de cada mes, l'ingrés de l'import de les
quotes que resulten dels rebuts de liquidació definitius de les cotitzacions (RLC), objecte d'aquest
Conveni, al compte que indiqui la DGPS, a través dels mitjans de pagament reconeguts i
acceptats.
3.6. lnicialment, els terminis que regulen els punts 4 i 5 d'aquesta clàusula s'estableixen fins al dia
20 de cada mes. Tanmateix, la DGPS, en vista de l'experiència assolida, valorarà la possibilitat de
reduir aquest termini, una circumstància que, si escau, es comunicarà a les entitats.
3.7. La DGPS ha de revisar i validar la informació rebuda, i gestionar i ingressar als comptes de la
TGSS, abans de la finalització del termini voluntari d'ingrés, els imports corresponents als rebuts
de liquidació definitius de les cotitzacions conciliades amb la TGSS, i ha de confirmar aquest
ingrés amb l'enviament d'un justificant.
3.8. L'incompliment per part de l'Ajuntament de ... de les obligacions que estableixen els apartats
2, 3, 4 i 5 d'aquesta clàusula 3, que comporti que la DGPS no pugui dur a terme, en el termini
legalment previst, les funcions que s'especifiquen en l'apartat 3 de la clàusula 2 d'aquest Conveni,
no comporta cap responsabilitat a la DGPS i les conseqüències que se'n derivin seran assumides
per l'Ajuntament de ...
3.9. Quan l'Ajuntament de ... hagi complert les seves obligacions, d'acord amb els apartats 2, 3, 4 i
5 d'aquesta clàusula 3 del Conveni, si la DGPS incompleix les obligacions que estableix l'apartat 7
d'aquesta mateixa clàusula, no comportarà cap responsabilitat per l'Ajuntament de ... , que en
qualsevol cas serà rescabalat de les conseqüències que se'n puguin derivar.
Quarta. Aspectes del procediment i règim de funcionament
4.1. L'Ajuntament de ... , en el cas que no ho tingui establert així, cal que modifiqui la modalitat de

pagament del rebut de liquidació de les cotitzacions i l'estableixi com a pagament electrònic.

4.2. L'Ajuntament de ... ha de seguir presentant i gestionant les afiliacions i les cotitzacions socials
mitjançant els fitxers corresponents que es carregaran a la seu electrònica de la TGSS, en les
mateixes condicions en què ho realitza actualment, i en els termes i condicions que preveu la
normativa de la Seguretat Social estatal.

4.3. L'Ajuntament de .. ., un cop conciliades les cotitzacions amb la TGSS, ha de facilitar a la DGPS
els rebuts de liquidació definitius de les cotitzacions dels diferents codis de cotització social,
necessaris per dur a terme la funció de pagament que preveu aquest Conveni. En el moment de la
implantació del Conveni, la DGPS proporcionarà un canal segur per trametre aquests fitxers.

4.4. L'Ajuntament de ... , un cop conciliades les cotitzacions amb la TGSS, ha de dur a terme
l'ingrés, a la DGPS, de l'import de les quotes que resulten dels rebuts de liquidació definitius de les
cotitzacions (RLC), objecte d'aquest Conveni.
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4.5. La DGPS ha de revisar i validar la informació facilitada, i gestionar l'ingrés als comptes de la
TGSS, abans de la finalització del termini voluntari d'ingrés, dels imports corresponents als rebuts
de liquidació definitius de les cotitzacions de l'Ajuntament de ... conciliades amb la TGSS.
4.6. La DGPS ha de remetre a l'Ajuntament de .. . el justificant de pagament dels rebuts de

liquidació definitius de les cotitzacions dels codis de comptes de cotització relacionats en l'annex l
d'aquest Conveni.
Cinquena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades
5.1. Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i
aconseguir l'efectivitat de la realització dels tràmits de cotitzacions socials que són objecte
d'aquest Conveni i a col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin
convenients per al millor compliment de les finalitats d'aquest Conveni.

5.2. Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als tràmits
que són objecte d'aquest Conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la implementació dels
desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels acords especificats en
aquest Conveni, amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia en la gestió dels processos objecte del
Conveni.
5.3. Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions
d'incidències en el procés de transmissió de les dades objecte d'aquest Conveni, es tramitaran de
manera centralitzada (per part de la DGPS). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una
persona de contacte i una adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta
designació a l'altra part.
Sisena. Seguiment del Conveni
6.1. Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir reunions, de manera periòdica,

amb la finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com a resoldre les qüestions que
pugui originar l'execució d'aquest Conveni i impulsar-ne la materialització del contingut.

6.2. Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d'interlocució que considerin
adients.
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Setena. Tractament i protecció de les dades personals
7.1. Les dades de caràcter personal que siguin trameses per l'Ajuntament de ... a la DGPS per
donar compliment a l'objecte d'aquest Conveni i fer les funcions que s'hi preveuen, seran tractades
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. Les dades esmentades tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i
tractades per a la finalitat que preveu la clàusula 1, sense que puguin ser comunicades a tercers,
llevat dels casos en què la llei ho permeti.
7.2. Durant la vigència del Conveni, s'habilita la DGPS, encarregada del tractament, per tractar per
compte de l'Ajuntament de ... , responsable del tractament, les dades necessàries per al
compliment de l'objecte d'aquest Conveni. A l'annex II del present Conveni es recullen les
condicions per a l'execució de l'esmentat encàrrec de tractament.
Vuitena. Naturalesa jurídica

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
segons el que disposa l'article 4.1.c.
En la interpretació i el desenvolupament d'aquest Conveni regeix l'ordenament jurídic
administratiu, sens perjudici que s'apliquin els principis del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, d'acord amb el que disposa l'article 4.2.
Novena. Ampliació del contingut del Conveni

L'àmbit objectiu d'aquest Conveni, que estableixen la clàusula 2 i l'annex l del present Conveni, es
pot ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s'ha de formalitzar mitjançant addenda.
Desena. Vigència, eficàcia i revisió
10.1. Aquest Conveni obliga les parts signants des de l'endemà de la seva signatura, d'acord amb
el que estableix l'article 112.1 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost.
10.2. La vigència d'aquest Conveni expirarà el 31 de maig de 2020, que coincideix amb la
finalització de la vigència de l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el
Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat.
10.3. Sens perjudici del que preveuen les clàusules 9 i 10.1, transcorreguts 6 mesos de l'entrada
en vigor del present Conveni, en vista de l'experiència assolida, les parts podran acordar les
modificacions que considerin adients.
10.4. Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan circumstàncies legals
o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si escau, per ser adaptat al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018.
Onzena. Causes de resolució

Aquest Conveni s'extingirà per les causes següents:
a)
b)

El decurs del termini de la seva vigència.
L'acord d'ambdues parts.
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c)

L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna de les parts.

Les parts accepten les clàusules precedents i, com a prova de conformitat, signen aquest Conveni
en tres exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada.
Per autorització de la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies
El director general de Protecció Social
Resolució de 12 de juliol de 2017

Joan Ramon Ruiz Nogueras
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ANNEXI
ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI

Aquest Conveni es refereix a la gestió del pagament de les cotitzacions per pagament electrònic
en nom de l'Ajuntament de ... , respecte dels codis de compte de cotització següents:
Codi de compte de cotització

Per cadascun d'aquests codis de comptes de cotització, l'Ajuntament de ... ha de remetre a la
DGPS el rebut de liquidació de cotització i els fitxers addicionals següents:
Informe de dades de cotització (IDC).
Relació nominal de treballadors (RNT).
Vida laboral d'empresa (VILE).
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ANNEX 11
ACORD D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1. Objecte de l'encàrrec de tractament

Mitjançant les presents clàusules, s'habilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en
endavant DTSF), mitjançant la Direcció General de Protecció Social (en endavant, DGPS),
encarregada del tractament, per tractar, per compte de l'Ajuntament de ... , responsable del
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei d'homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials i assessorament en
prestacions socials, que ingressa el sector públic de la Generalitat a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
El tractament consisteix en:

[8] Accés a les dades

D

Elaboració

D

Elaboració de còpies

D

Modificació

D

Recollida

D

Bloqueig

D

Conservació

D

Comunicació

2. Identificació dels fitxers afectats

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec,
l'entitat/òrgan Ajuntament de ... , responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició del
DTSF, encarregat del tractament, dades dels fitxers que es detallen a continuació, inscrits al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya:
Fitxer:
Dades de caràcter personal a
les quals pot accedir la DGPS:
Nivell de seguretat del fitxer:

3. Durada

El present Acord té la mateixa durada que el conveni que l'habilita.
4. Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de dades,
en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, quan sigui d'aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglament general de protecció de dades), i, de forma específica, a les condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que formen part d'aquests fitxers, o les que reculli per ser-hi incloses,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec.

b.

Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.
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c.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per conservar-les, llevat que tingui
l'autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui compatible.

d.

Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar
el compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. Així mateix, ha de
permetre i col· laborar en la realització d'auditories i inspeccions, tant per part del responsable
com d'un auditor extern autoritzat pel responsable del tractament.

e.

S'autoritza l'encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els tractaments
autoritzats a la clàusula 1 d'aquest Acord amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació (CTTI), amb altres empreses o amb empreses subcontractades pel CTTI. En
aquests dos últims supòsits, l'encarregat ho ha de comunicar per escrit al responsable, i
indicar el nom i les dades de contacte de les empreses subcontractades.
Els subcontractistes, que també tenen la condició d'encarregats del tractament, estan obligats
igualment a complir les obligacions que estableix aquest document per a l'encarregat del
tractament i a les instruccions que dicti el responsable.

f.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin tingut
accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar-ne l'objecte.

g.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats d'aquest
encàrrec.

h.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als
seus treballadors afectats.

i.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de cadascun dels
fitxers que enumera la clàusula 2 del present Acord, segons el que estableix el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d'acord amb les especificacions següents:
1) El sistema de gestió de la informació utilitzat serà el següent:
· Servei de tramesa de fitxers.
2) Les dades es tractaran als locals de l'encarregat.
3) En el cas que les dades s'hagin d'incorporar a dispositius portàtils, o s'hagin de tractar fora
dels locals de l'encarregat, es garantirà el nivell de seguretat corresponent.
4) L'encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i el perfil
professional al responsable del fitxer.
5) L'encarregat ha d'anotar les incidències al Registre d'incidències i ha de posar en
coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l'execució del contracte que pugui afectar la integritat o
la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades.

j.

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat
aplicables.

k.

Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada
complerta la prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es retornaran a la
persona que aquest designi.
El retorn ha de comportar l'esborrat total de les dades existents als equips informàtics de
l'encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat.
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No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una copra, amb les dades degudament
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.
5. Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:
a.

Permetre l'accés de l'encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 d'aquest Acord.

b.

Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a l'encarregat
del tractament.

c.

Vetllar perquè l'encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles, i la resta
d'obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de dades.

6. Exercici de drets

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant
l'encarregat del tractament, l'encarregat ha de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça que
indiqui el responsable. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del
dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol· licitud.
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CONVENI

ENTRE

L'AGÈNCIA

TRIBUTÀRIA

DE

CATALUNYA

PER A LA HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS l
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT l ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A L'AGÈNCIA
ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Barcelona,

de 2017.

REUNITS

El senyor Eduard Vilà, en la seva condició de Director de l'Agència Tributària de Catalunya en
virtut del nomenament establert al Decret 300/2016 de 27 de setembre.

El/La senyor/a

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i
en conseqüència,

MANIFESTEN

1.- Que
en

endavant

un

és

que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, disposa d'autonomia administrativa i financera, i de
plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves
finalitats, d'acord amb
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11.- Que l'Agència Tributària de Catalunya (en endavant, l'ATC} és un ens amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té atribuïdes
per l'article 2 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol.
Ill.- Que l'Acord del Govern de data 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa
d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat, complementat
per l'Acord de Govern de data 11 de juliol de 2017, estableix que el programa és d'aplicació
als Ens locals territorials de Catalunya i a les Entitats de seu sector públic: Organismes
Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, Societats Mercantils Locals, i
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del seu
sector públic, que s'adhereixin al mateix.
IV.- Que d'acord amb l'article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària,
li corresponen les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de
gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.

CLÀUSULES

Primera.- Objecte i finalitat del Conveni

Aquest conveni té per objecte donar compliment a l'Acord del Govern de data 25 d'abril de 2017,
complementat per l'Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017, i establir un marc general de
col·laboració
que
articuli
les
relacions
entre
l'ATC
i
l'
, amb la finalitat d'aplicar una
estratègia d'optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació
telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d'impostos estatals gestionats per l'Estat i de
pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de
declaracions
informatives
la
realització
d'altres
tràmits
tributaris
que
l'
ha d'efectuar davant !'Agencia
Estatal de l'Administració Tributària (en endavant, AEAT). Aquests tràmits s'han de centralitzar
en l'ATC.

Segona.- Àmbit objectiu del Conveni

2.1.- Dins del marc general de col·laboració esmentat en la clàusula anterior, l' ATC ha de prestar
a l'
els serveis d'assessorament
operatiu en matèria tributària que resultin necessaris.
2.2.- L'ATC, en representació d'
assumeix les funcions de presentació i pagament telemàtic de les declaracions,
autoliquidacions i de les declaracions informatives especificades en l'annex 1 d'aquest
Conveni, així com la realització dels altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per
l'AEAT.
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Tercera.- Obligacions de les parts i règim de responsabilitat.

3.1. Aquest conveni obliga les parts signants a prestar-se l'adequada col·laboració per
assolir les finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l'
il'ATC.
3.2.- L'
a l'ATC, en el termini màxim de
pels canals electrònics i en els
l'AEAT, perquè pugui actuar en
relacionats en l'article 46.2 de la

ha d'atorgar l'apoderament
10 dies a comptar des de la signatura del present conveni,
termes i condicions establerts per la normativa pròpia de
la seva representació per realitzar els tràmits o actuacions
Llei 58/2003, General Tributària.

3.3.- L'

ha de subministrar a l'ATC,
amb una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini normativament
establert per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries i de les
declaracions informatives, les dades necessàries perquè es duguin a terme aquestes funcions
segons el procediment establert a la clàusula 4.1 del present conveni.
L'
respon de l'exactitud de les dades
que faciliti a l'ATC per a l'exercici de les funcions estipulades en el present Conveni. L'ATC, en
l'exercici de les funcions establertes a la clàusula 2.2 no podrà modificar les dades facilitades per
l'
sense l'autorització d'aquesta entitat.
3.4.- L'
ha de dur a terme, amb una
antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament,
l'ingrés de l'import de les quotes resultants de les declaracions i autoliquidacions objecte
d'aquest conveni, al compte que indiqui l'ATC, a través dels mitjans de pagament reconeguts i
acceptats per l'ATC.
3.5.- lnicialment els terminis establerts als punts 3 i 4 d'aquesta clàusula s'estableixen en cinc

dies hàbils. Tanmateix, l'ATC, en vista de l'experiència assolida, valorarà la possibilitat de reduir
aquest termini, circumstància que, en el seu cas, es comunicarà a les entitats.
3.6.- L'incompliment per part de l'

de
les obligacions establertes en els apartats 3 i 4 d'aquesta clàusula, que comporti que l'ATC no
pugui dur a terme, en el termini legalment establert, les funcions que s'especifiquen en l'apartat
2.2 de la clàusula segona d'aquest conveni, no comportarà cap responsabilitat a l'ATC i les
conseqüències
que
se'n
derivin
seran
assumides
per
l'

Quarta.- Aspectes del procediment i règim de funcionament
4.1.- L'

ha de facilitar i carregar a la
seu electrònica de l'ATC els fitxers que continguin les autoliquidacions i les declaracions a
presentar en el mateix format i amb les mateixes validacions que requereix l'AEAT. En cas que
l'
no disposi de sistemes informàtics
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que li permetin fer la transferència d'aquests fitxers, les dades es facilitaran a través dels
formularis que l'ATC posi a disposició a la seva seu electrònica.
4.2.- L'ATC ha de tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions i
declaracions
informatives
establertes
en
l'annex
l
d'aquest
Conveni
i que
l'
està obligat/da a presentar, en els
termes i condicions previstos en la normativa tributària.

4.3.- L'ATC ha d'ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del termini
voluntari d'ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions objecte de
presentació.

el
4.4.- L'ATC ha de remetre a l'
justificant de presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions relacionades en l'annex l
d'aquest Conveni.
4.5.- Quan l'
hagi complert amb les
seves obligacions, d'acord amb els apartats 3.3 i 3.4 d'aquest conveni, si l'ATC incompleix les
obligacions establertes a les clàusules 4.2 i 4.3 d'aquest conveni no comportarà cap
responsabilitat per l'
que en qualsevol
cas serà rescabalat/da de les conseqüències que se'n puguin derivar.

Cinquena. Aspectes del procediment i funcionament de caràcter transitori

Mentre l'ATC no acabi de desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la tramitació
massiva dels tributs i que habiliti la plena operativitat de l'objecte del present conveni, prevista
per l'últim trimestre del 2017, el procediment a seguir serà el següent:
•

Tramitació telemàtica
•
o L'
ha de presentar les
autoliquidacions a l'AEAT, en els terminis normativament establerts. En el cas que
la
quota
resultant
sigui
positiva,
l'
ha de presentar
l'autoliquidació amb l'opció de domiciliació de pagament, i indicant el número de
compte assenyalat a la guia operativa que l'ATC ha de facilitar a
o

ha d'accedir a la seu
L'
electrònica de l'ATC i mitjançant el model corresponent de dipòsits, realitzar el
pagament de la quota resultant de la declaració o autoliquidació presentada a
l'AEAT, el pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit o càrrec en compte
corrent, segons indica la guia operativa que l'ATC ha de facilitar a
Aquesta tramitació
s'ha de realitzar amb una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la
4

finalització del termini voluntari de pagament de les autoliquidacions tributàries
perquè l'ATC pugui realitzar l'ingrés corresponent en temps i forma a l'AEAT.
•

Tramitació no telemàtica
o L'
ha de presentar les
autoliquidacions a l'AEAT, en els terminis normativament establerts. En el cas que
la
quota
resultant
sigui
positiva,
l'
ha de presentar
l'autoliquidació amb l'opció de domiciliació de pagament, i indicant el número de
compte assenyalat a la guia operativa que l'ATC ha de facilitar a
o

o

o

o

o

Una

vegada

L'
ha d'accedir a la seu
electrònica de l'ATC per descarregar la sol·licitud de constitució de dipòsits en
efectiu corresponent i emplenar-lo segons indica la guia operativa que l'ATC ha
de facilitar a
L'
. ha d'ingressar al
compte de dipòsits de l'ATC, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils
anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament de les autoliquidacions
tributàries, l'import de la quota de les autoliquidacions que s'han presentat a
l'AEAT segons el procediment que indica la guia operativa que l'ATC ha de
facilitar a l'
L'
ha de portar, per
duplicat, a les oficines de l'ATC els documents següents:
• Imprès de la sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu
• Rebut conforme s'ha realitzat l'ingrés a l'ATC
• Model de l'impost presentat a l'ATC
L'ATC
ha
de
registrar
la
documentació
facilitada
per
l'.
i facilitar-li una de les
còpies segellades.
L'ATC ha de realitzar l'ingrés corresponent a l'AEAT.

estiguin

habilitats

els

sistemes

informàtics, l'ATC ho comunicarà a
a fi d'aplicar el procediment previst

en la clàusula quarta.

Sisena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades

6.1.- Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i
aconseguir l'efectivitat de la realització dels tràmits tributaris que són objecte d'aquest conveni i a
col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin convenients per al
millor compliment de les finalitats d'aquest Conveni.
6.2.- Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als
tràmits que són objecte d'aquest conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la
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implementació dels desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels
acords especificats en aquest conveni, amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia en la gestió dels
processos objecte del Conveni.
6.3.- Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions
d'incidències en el procés de transmissió de dades, es tramitaran de manera centralitzada (per
part de l'ATC). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una persona de contacte i una
adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta designació a l'altra part.

Setena.- Seguiment del Conveni
7.1.- Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir, de manera periòdica,
reunions amb la finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com per resoldre
les qüestions que pugui originar l'execució d'aquest conveni i impulsar la materialització del
seu contingut.
7.2.- Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació
considerin adients.

d'interlocució que

Vuitena.- Tractament i protecció de les dades

que
siguin
transmeses
per
a l'ATC per donar compliment a
1'
l'objecte d'aquest conveni i realitzar les funcions que s'hi preveuen seran tractades de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Les dades esmentades tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i
tractades per a la finalitat prevista a la clàusula primera, sense que puguin ser comunicades a
tercers llevat dels casos en que la llei ho permeti.
8.1.-

Les

dades

de

caràcter

personal

8.2.- Durant la vigència del conveni, s'habilita l'ATC, encarregat del tractament, per tractar per
compte
d'
responsable
del
tractament, les dades necessàries per al compliment de l'objecte d'aquest conveni. A l'annex li
del present conveni es recullen les condicions per a l'execució de l'esmentat encàrrec de
tractament.

Novena.- Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, segons el que disposa el seu article 4.1.c.
En la interpretació i desenvolupament d'aquest conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu,
sense perjudici que s'apliquin els principis del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, d'acord amb el que disposa el seu article 4.2.
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Desena.- Ampliació del contingut del conveni

L'àmbit objectiu d'aquest conveni, establert a la clàusula segona i a l'annex l del present
conveni, es pot ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s'ha de formalitzar
mitjançant addenda.
Onzena.- Vigència, eficàcia i revisió
11.1.- Aquest conveni obliga les parts signants des del dia següent a la seva signatura, d'acord
amb el que estableix l'article 112.1 de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, sense perjudici del que es
preveu a la clàusula cinquena.
11.2.- La vigència d'aquest conveni expirarà el dia 31 de maig de 2020, coincidint amb la
finalització de la vigència de l'Acord de govern de data 25 d'abril de 2017 pel qual es crea el
Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat.
11.3.- Sense perjudici del que preveu la clàusula desena i onzena punt 1, transcorreguts 6
mesos de l'entrada en vigor del present conveni, a la vista de l'experiència assolida, les parts
podran acordar les modificacions que considerin adients.
11.4.- Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan circumstàncies
legals o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si escau, per ser
adaptat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general e
protecció de dades), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018.

Dotzena.- Causes de resolució

Aquest conveni s'extingirà per les causes següents:
a) El decurs del termini de la seva vigència.
b) L'acord d'ambdues parts.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.
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Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen aquest conveni en
dos exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada.

El director de l'Agència Tributària
de Catalunya

Eduard Vilà Marhuenda
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ANNEXI

ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI
Aquest conveni es refereix a la presentació i/o pagament per via telemàtica en nom de
l'
, de les següents autoliquidacions
declaracions, així com la realització de tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l'AEAT.

1.1.

Autoliquidacions a presentar:

12345678-

1.2.
12345-

1.3.

Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model

111
115
123
216
303
322
353
202

Resums anuals:
Model
Model
Model
Model
Model

190
180
193
296
390

Declaracions informatives:

1- Model 347
2- Model 349

1.4.

Autoliquidació anual Impost sobre Societats:

1- Model 200

l.S.

Realització d'altres tràmits tributaris relatius al tributs gestionats per l'AEAT previ
acord establert entre les parts.
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ANNEX 11

Acord d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal

1. Objecte de l'encàrrec de tractament
Mitjançant les presents clàusules s'habilita l'Agència Tributària de Catalunya (en endavant
ATC),
encarregada
del
tractament,
per
tractar,
per
compte
de
responsable del tractament, les
dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei al que fa referència la clàusula
2.2 del present conveni.

El tractament consistirà en:

[81 Accés a les dades

[81 Elaboració

[81 Elaboració de còpies

[81 Modificació

[81 Destrucció

[81 Conservació

[81 Comunicació

2. Identificació dels fitxers afectats
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec,
l'entitat/òrgan
, responsable del
fitxer i del tractament, posa a disposició de l'ATC, encarregada del tractament, dades dels
fitxers que es detallen a continuació, inscrits al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya:
Fitxer 1:
Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l'ATC:

Nivell de seguretat del fitxer:
Fitxer 2:
Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l'ATC:

Nivell de seguretat del fitxer:
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Fitxer 3:
Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l'ATC:

Nivell de seguretat del fitxer:

Fitxer 4:
Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l'ATC:

Nivell de seguretat del fitxer:
Fitxer 5:
Dades de caràcter personal a les quals podrà accedir l'ATC:

Nivell de seguretat del fitxer:

3. Durada
El present acord té la mateixa durada que el conveni que l'habilita.

4. Obligacions de l'encarregat del tractament
L'encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de
2016, quan aquest sigui d'aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i, de forma específica, a
les condicions següents:
a. Utilitzar les dades que formen part d'aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec.
b. Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.
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c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat
que compti amb l'autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els
supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui
compatible.
d. Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessana per
demostrar el compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. Així
mateix, permetrà i col· laborarà en la realització d'auditories i inspeccions, tant per part
del responsable o d'un auditor extern autoritzat pel responsable del tractament.
e. S'autoritza l'encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els tractaments
autoritzats a la clàusula 1 d'aquest Acord amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació (CTTI),
amb altres empreses o amb empreses
subcontractades pel CTTI. En aquests dos últims supòsits, l'encarregat ho ha de
comunicar per escrit al responsable, indicant el nom i les dades de contacte de les
empreses subcontractades.
Els subcontractistes, que també tenen la condició d'encarregats del tractament, estan
obligats igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per
a l'encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable.
f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.

g. Adequar, si cal, el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d'aquest encàrrec.

h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen
als seus treballadors afectats.

i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de cadascun
dels fitxers enumerats la clàusula 2 del present Acord, segons el que estableix el
Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d'acord amb les especificacions següents:

1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents:
• e-SPRIU
• Seu electrònica i portal tributari

2)

Les dades es tractaran als locals de l'encarregat.

3) En el cas que les dades s'hagin d'incorporar a dispositius portàtils, o s'hagin de
tractar fora dels locals de l'encarregat, es garantirà el nivell de seguretat
corresponent.
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4) L'encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i
el perfil professional al responsable del fitxer.

5) L'encarregat ha d'anotar les incidències al Registre d'incidències i ha de posar en
coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l'execució del contracte que pugui afectar la
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades.
j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat
aplicables.
k. Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada
complerta la prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es retornaran
a la persona que aquests designi.
El retorn ha de comportar l'esborrat total de les dades existents als equips informàtics de
l'encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
boquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Permetre l'accés de l'encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 d'aquest
document.
b) Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a
l'encarregat del tractament.
c) Vetllar perquè l'encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles, i la
resta d'obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de dades.

6. Exercici de drets
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant
l'encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça que
indiqui el responsable. La comunicació s'ha de fer de forma immediata, i en cap cas més
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de dues del migdia del dia
trenta un d’agost de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 24 d’agost de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- El Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital ens ha comunicat que es
procedirà a renovar de manera automàtica, a partir del 31 de desembre, la
freqüència radioelèctrica que utilitzen els vigilants municipals.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

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 2017-2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
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 2017-2018 i obertura del termini
de presentació de sol·licituds, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 164,
de data 24 d’agost de 2017.
Atès que, com en anys anteriors, l’ajuntament està interessat en incloure el
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 2017-2018.

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

PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN RECERCA DE FINANÇAMENT I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS RELATIVA A ENERGIES
RENOVABLES, ELECTRICITAT I USOS TÈRMICS QUE CONVOCA
L’IDAE PER A LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIA DE BIOMASSA.

Es dóna compte de la següent proposta:
La Diputació té l‘objectiu de presentar l'Operació "Biomassa de Proximitat" a la
convocatòria FEDER promoguda per I'IDAE, que s'inicia el dia 18 de juliol,
agrupant els projectes dels municipis que estiguin interessats i que tinguin el
PAES aprovat pel Ple.
Aquest ajuntament té interès en substituir una de les dues calderes de gasoil
existents en els edificis educatius de la zona escolar per una de biomassa,
mantenint la segona com a caldera de reserva.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord:
Primer.

Adherir-se a l’Operació “Biomassa de Proximitat” de la Diputació de
Tarragona amb el projecte de substituir una de les dues calderes de
gasoil existents en els edificis educatius de la zona escolar per una
de biomassa, mantenint la segona com a caldera de reserva.
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Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes de donar
compliment a aquest acord.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOVA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS
DE SELECCIÓ PER A FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL
DESTINADA A COBRIR PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL EN
SITUACIÓ D’IT, VACANCES, LLICÈNCIES I PERMISOS I APROVACIÓ
DE LES BASES D’AQUESTA SELECCIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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, es va tramitar un procés selectiu per tal de formar una
borsa de treball per cobrir les possibles baixes del personal que fa les funcions
de vigilant i d’agutzil.
D’aquest procés selectiu es va confeccionar una borsa de treball formada per
dues persones, les úniques que van superar les proves, una d’elles es va
contractar per cobrir una vacant de vigilant i l’altra va renunciar a ocupar la
segona vacant de vigilant argumentant que en aquell moment ocupava un lloc
de treball en un altre ajuntament.
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Aquesta segona vacant es va cobrir amb caràcter d’urgència mitjançant una
persona que tot i no haver superar el procés selectiu abans esmentat, era el
que havia obtingut la millor puntuació entre els aspirants que van resultar
eliminats.
El que fins ara s’ha exposat fa que sigui necessari iniciar un nou procés selectiu
per tal d’incrementar en nombre de persones que conformin la borsa de treball
per cobrir possibles vacants de vigilant i agutzil.
Per part del secretari interventor s’han elaborat unes bases que han de regir
aquest nou procés de selecció.
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 complementària 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 i agutzil

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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
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Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT
DEL PORXO DE DAVANT DE LA PORTA D’ACCÉS DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPALS ATESA LA NECESSITAT I URGÈNCIA DE LA
INTERVENCIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
L’arquitecte de l’ajuntament, en el seu informe de data 17 d’agost de 2017 posa
de manifest que un cop efectuada inspecció a la llar d’infants del Catllar,
observa que el porxo del davant de la porta d’accés s’ha enfonsat per manca
de suport amb la paret de tancament de l’immoble, deixant una escletxa oberta.
Per aquest motiu, i per garantir la seguretat dels usuaris, es va apuntalar
immediatament la llosa de formigó per garantir la seva estabilitat. No obstant,
s’ha de fer una actuació permanent.
Sol·licitada oferta a les empreses CASANOVA BERTRAN SL i
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL han presentat pressupost per
import de 3.421,00 i 2.064,42 euros IVA exclòs respectivament.
Valorades aquestes ofertes de com a adequades i raonables respecte dels
treballs a realitzar i d’acord amb l’informe de l’arquitecte de l’ajuntament de data
29 d’agost de 2017, es considera la més avantatjosa per l’ajuntament la
presentada per CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
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inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa per import de 4.139,41 euros dels que 3.421,00
corresponen al principal i 718,41 al 21 % d’IVA, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres previstes en el
pressupost esmentat en el punt anterior a l’empresa
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL per la quantitat total de
2.497,95 euros (corresponents al pressupost d’execució material de
2.064,42 euros, més 433,53 euros corresponents al 21% d’IVA) i
d’acord amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ D’UN
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TRAM DE MUR DE CONTENCIÓ A L’ERMITA DE SANT RAMON PER
ESFONDRAMENT DEL MUR DE PEDRA EXISTENT.
Es dóna compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de govern local de 9 de febrer de 2017 es va adjudicar el
contracte per la construcció d’un mur de formigó a zona de l’ermita de Sant
Ramon.
L’arquitecte director dels treballs en data 28 d’agost de 2017 ha emès la
certificació única relativa a l’obra esmentada, per un import de 13.622,18 euros
(11.258,00 € més 2.364,18 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació única corresponent als treballs de construcció
d’un mur de formigó a la zona de l’ermita de Sant Ramon per un
import de 13.622,18 euros (11.258,00 € més 2.364,18 €
corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA 189 DEL PROVEÏDOR
SERVICLIMA SOLUCIONES INTEGRALES PELS TREBALLS DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ
A DIVERSES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE CULTURAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
Per resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte de
renovació de la climatització del Centre Cultural a l’empresa Serviclima
Soluciones Integrales S.L.
L’arquitecte director dels treballs en data 28 d’agost de 2017 ha emès un
informe en el que constata la finalització dels treballs i dona conformitat a la
factura presentada, per un import de 16.181,98 euros (13.373,54 € més
2.808,44 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la factura núm. 189 de Serviclima Soluciones Integrales S.L.
corresponent als treballs de renovació de la climatització del Centre
Cultural per un import de 16.181,98 euros (13.373,54 € més 2.808,44
€ corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5%, de l’import de l’adjudicació, en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són tres quarts de tres 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 7 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia set
de setembre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 31 d’agost de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Un cop aprovat el projecte de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la
Casa de la Vila, elaborat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, i havent
transcorregut l’estiu, època poc propícia per promoure procediments de licitació
que garanteixin la màxima concurrència de propostes, escau iniciar la licitació de
l’obra de referència. A aquests efectes s’encarrega al secretari interventor la
redacció del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
procediment per a l’adjudicació i execució dels treballs.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA DE PRIMÀRIA DE L’INSTITUT
ESCOLA L’AGULLA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DEL
CONTRACTE MENOR.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, va comunicar que a partir del dia 15 de juliol cessava en la prestació
dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 es constatà efectivament aquest cessament
d’activitat.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2017 es va
incoar l'expedient de resolució del contracte de serveis de neteja de la casa de
la vila i de l’institut escola l’agulla per l'incompliment per part del contractista
Tarraco Higiene, SL.
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Paral·lelament i per la via d’urgència es va adjudicar el servei de neteja de les
dependències municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Grup TESCO Facility, Management &
Services per un període de tres mesos.
En aquestes dates i als efectes de poder obrir amb normalitat el centre educatiu
de l’Institut escola l’Agulla, s’ha de contractar, de forma urgent, el servei de
neteja de l’edifici situat al Camí de Tarragona sense número, atès que la
prestació d’aquest no es pot interrompre ni retardar mentre es licita i adjudica
un contracte integral de serveis de neteja.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 3.696,07 euros i 776,17 euros
d’IVA, per a l’assumpció del qual hi ha consignació pressupostària en import
adequat i suficient per a la neteja de les dependències de l’escola de primària
de l’Institut Escola l’Agulla, entenent que els treballs s’efectuaran fora de l’horari
lectiu, amb les mateixes condicions i procediments que es venia fent.
Examinada la proposta presentada per l’empresa LYMM, SL, amb NIF B55575781, que ja havia prestat el servei en aquest centre i que ha subrogat el
personal de la companyia Tarraco Higiene, SL que hi prestava servei.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès informe relatiu al 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.
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable és la següent:
a)

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 (endavant TRLCSP).

b)

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.
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c)

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

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.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Dur a terme el servei de neteja de les dependències municipals de les
instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola l’Agulla
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
LYMM, SL, amb NIF B-55575781, per un import de de 3.696,07 euros
i 776,17 euros d’IVA i per un període de tres mesos.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 13.416,72 euros amb càrrec a la
partida 2017-01-323-22700-01 del vigent pressupost.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

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

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES REIXES DE
PROTECCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMA DEL CONSULTORI MÈDIC
MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2017 es va adjudicar el
contracte de renovació de la climatització del Centre Cultural a l’empresa
Serviclima Soluciones Integrales, SL.
Conformement a la documentació tècnica i a l’oferta presentada, alguns dels
equips de clima, el concret els compressors que donen servei al consultori
mèdic, han quedat instal·lats al fossat que hi ha a la façana principal de l’edifici
del Centre Cultural, just a sota de la passera d’accés de la porta d’emergència
i de la llar d’avis.
Per evitar accessos no desitjats, actes de vandalisme o sostraccions, es
considera convenient posar un tancament metàl·lic amb tramex, lleugerament
elevades per facilitar l’evacuació de l’aigua de pluja i habilitant porta de pas per
a reparacions, manteniments i substitucions.
L’ajuntament ha demanat ofertes a diferents empreses de serralleria
objectivament capacitades per fer aquests treballs.
L’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe al respecte amb el contingut literal
següent: “L’empresa Metalúrgicas Deco S.L. ha presentat a data 18 d’agost de
2017 un pressupost per l’execució de les obres valorat en 855,00€ sense IVA,
mentre que l’empresa Prieto Puertas y Automatismos S.L. ha presentat a data
23 d’agost de 2017 un pressupost per l’execució de les mateixes obres per un
valor de 1.131,00 € sense IVA.
Donada la solvència d’ambdues empreses i la seva capacitat per efectuar
aquestes obres, l’únic criteri a l’hora d’escollir és l’econòmic i, per aquest motiu,
es recomana acceptar l’oferta presentada per l’empresa Metalúrgicas Deco SL”.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
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únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.368,514 euros amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució del subministrament i instal·lació de
tanques metàl·liques amb tramex lleugerament elevades per protegir
els equips de clima del centre cultural instal·lats al fossat que hi ha a
la façana principal de l’edifici, a l’empresa Metalúrgicas Deco SL per
la quantitat total de 1.034,55 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 855,00 euros, més 179,55 euros
corresponents al 21% d’IVA) i d’acord, també, amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per les dues 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 14 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
catorze de setembre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 7 de setembre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
La Sra. Marina Camons Ingles ha interposat una demanda davant el Jutjat del
Social de Tarragona contra aquest ajuntament, exercitat acció per acomiadament.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DELS
TREBALLS
CONDICIONAMENT DE LA CONSULTA DE PEDIATRIA.

DE

Es dona compte de la següent proposta:
“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 i donar major
funcionalitat a l’equipament, va procedir a efectuar obres de condicionament,
destinant l’actual despatx dels serveis socials a consulta d’assistència sanitària
i creant dos despatxos per als serveis socials.
Un cop finalitzades aquestes obres s’ha constatat la necessitat de completar el
projecte inicial amb el subministrament i col·locació d’un moble amb pica
inoxidable, amb connexions a la xarxa d’aigua freda i calenta i a la de
sanejament mitjançant una bomba, i l’execució d’una porta de comunicació de
l’antiga dependència de l’assistenta social amb la sala de cures.
L’empresa CASANOVA BERTRAN, SL, ha presentat un pressupost per import de
4.500,00 euros, dels que 3.719,00 corresponen al principal i 781,00 a l’IVA..

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.

2
1.2.2.2 2017.031(544)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de subministrament i
col·locació d’un moble amb pica inoxidable, amb connexions a la
xarxa d’aigua freda i calenta i a la de sanejament mitjançant una
bomba, i l’execució d’una porta de comunicació de l’antiga
dependència de l’assistenta social amb la sala de cures, a
l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de 4.500,00
euros (3.719,00 € més 781,00 € corresponents al 21% d’IVA) i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es
retindrà un 5% en concepte de garantia definitiva.”

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE 108 M2 DE VORERA DEL
CARRER TAMARIU, COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DEL SALZE I
L’ÀLBER DE LA URBANITZACIÓ MASIA DE BORONAT, SECTOR 43
DEL POUM.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de 3 d’agost de 2017 es va adjudicar el
contracte d’arranjament d’un tram de vorera del carrer Tamariu.
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El contractista adjudicatari ha presentat la corresponent factura per un import
de 5.706,28 euros (4.715,93 € més 990,35 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la factura corresponent als treballs d’arranjament d’un tram
de vorera del carrer Tamariu, per un import de 5.706,28 euros
(4.715,93 € més 990,35 € corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A
LA CAMPANYA MULLA’T DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE.

Es dona compte de la següent proposta:
“El proppassat diumenge dia 9 de juliol es celebrà, de forma conjunta amb la
majoria de piscines de Catalunya, la jornada solidària 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 119 €.
El valor del material que va quedar pendent de vendre es valora en 1.039,00 €.
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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 436 €.
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 119,00 €
recaptats en la venda de material subministrat per aquesta entitat.

Segon.

Concedir una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple per import
de 1.475,00 € corresponent als imports 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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA
D’ATORGAMENT
D’UN
AJUT
A
L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE L’ESPLAI TARRAGONÍ,
SECTOR 11 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, PER LES TASQUES DE
MANTENIMENT DE LA VIALITAT I DE LES ZONES VERDES DE LA
URBANITZACIÓ.

Es dona compte de la següent proposta:
“El Sr. Jesús Ramírez López en nom de la urbanització Esplai Tarragoní ha
executat els treballs de manteniment de les zones verdes, instal·lació de
reductors de velocitat i reparació d’una vorera, per un import de 11.586,36 €, i
ha sol·licitat la col·laboració de l’ajuntament per minorar aquesta despesa.
Atès que es considera escaient subvenir el cost de les tasques esmentades.
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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 d’execució del Pressupost municipal en quant
a l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 4.500,00 € a la urbanització Esplai
Tarragoní pels treballs de manteniment de les zones verdes,
instal·lació de reductors de velocitat i reparació d’una vorera.

Segon.

Notificar aquesta resolució al departament d’intervenció i a
l’interessat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per tres quarts 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 21 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-ú de setembre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de setembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
El vigilant de torn del dia 20 de setembre ha comunicat l’incident succeït a la zona
de l’ermita de Sant Ramon consistent en un atac de diversos gossos propietat
d’un veí de la zona a un altre gos i diverses persones que caminaven per allà. La
tinença dels gossos que han intervingut en l’incident s’ha constatat irregular, per
la qual cosa caldrà requerir als seus propietaris la seva regularització i l’anàlisi de
la seva situació per si cal adoptar mesures correctores que impedeixin que els
fets es repeteixin.
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, en relació a la modificació numero 7 de la clau 24a, ha tramès un
escrit en el que conclou que l’esmentada modificació puntual del POUM implica
un canvi en la qualificació del sòl no urbanitzable i aquest canvi implica
l’admissió de nous usos no previstos en el planejament vigent. En conseqüència
i d’acord amb la legislació vigent, la Modificació puntual 7 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal del Catllar haurà de ser objecte d’avaluació ambiental i
caldrà que es tramiti d’acord amb l’article 45 de la Llei 21/2013, d’avaluació
ambiental.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA A LA
TREBALLADORA E.R.C.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La treballadora de la corporació municipal, Sra. Emilia Recasens Collado, amb
règim laboral, és professora de música a l’escola municipal de música.
En data 12 de setembre de 2017 (RE 3054) l'esmentada Sra. ha presentat un
escrit sol·licitant l'excedència voluntària amb efectes des del mateix dia de la
sol·licitud.
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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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir a la Sra. Emilia Recasens Collado, professora de música en
règim laboral mitjançant un contracte de treball fix discontinu,
l’excedència voluntària amb efectes des del dia 12 de setembre de
2017.

Segon.

Notificar-li aquest fet a la interessada i als representants sindicals.”

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL CONCURS OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE
REFORMA DE LA CASA DE LA VILA I INICI DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 12 de setembre de 2017 es acordar
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de les obres incloses en el
projecte “Reforma de la Casa de la Vila”, aprovat definitivament per acord de la
Junta de govern local de data 9 de març de 2017, per un import de 85.395,72 €
i 17.933,10 € d’IVA.
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Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 14 de
setembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació
directa.
b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el
Projecte de Reforma de la Casa de la Vila mitjançant procediment
obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de
85.395,72 € i 17.933,10, en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%.

4
1.2.2.2 2017.032(550)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica com a membres de la Mesa de
contractació del contracte per a l’execució de les obres incloses en el
Projecte “Reforma de la Casa de la Vila” i procedir a la publicació en
el Perfil de contractant:

President/a: El senyor Joan Díaz i Rull, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
El senyor Joan Morlà i Mensa, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
Secretari:
La senyora Berta Jarque Voltas.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 103.328,82 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 85.395,72 €, pressupost net, i 17.933,10 €
en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.920.63200 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressupostos posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE GUIA
DEL CASTELL I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL I INICI DEL
PROCÉS SELECTIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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, es van iniciar els tràmits per a la provisió del referit
lloc de treball.
A l’inici de les proves selectives previstes en les bases de la convocatòria es
van presentar únicament dos dels cinc aspirant admesos i aquest dos van
resultar eliminats en la prova de coneixements generals.
Donada la necessitat de cobrir aquest lloc de treball per tal de donar continuïtat
a la prestació del servei es fa necessari iniciar de nou un procés selectiu per a
seleccionar una persona idònia per a realitzar les tasques de guia del Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià i altres tasques administratives, i al
mateix temps constituir una borsa de treball per tal de poder cobrir possibles
absències de la persona que ocupi el lloc de treball.
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Per part del secretari interventor s’ha procedit a la redacció d’unes bases que
han de regir el procés selectiu per a cobrir el lloc de treball de guia del Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià.
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, i altres tasques administratives.

Segon.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció i la formació de borsa
de treball de la persona que ha d’ocupar el lloc de treball de guia del
Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià (Categoria
professional laboral A2).

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 la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
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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 quan són 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.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-vuit de setembre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de setembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Per acord de la Junta de govern de la Diputació de Tarragona s’han concedit les
subvencions corresponents al programa PEXI. Al nostre ajuntament ens han
concedit dos ajuts per import de 17.998,00 euros cadascun pel finançament de la
substitució de l’enllumenat de la urbanització Coll de Tapioles i de Mas de Cargol.
- Aquest darrers dies han aparegut tot un seguit de pintades en diversos llocs del
nucli urbà que han provocat un deteriorament del nostre espai urbà. S’ha indicat
a la brigada municipal que procedeixi a la seva neteja o al repintat de les parets
que ho permeten. Indicar també que aquest ajuntament si bé es un enèrgic
defensor de la llibertat d’expressió, considerem que aquest tipus d’actuacions en
res beneficien la imatge del municipi.
- El Consell Comarcal de Tarragonès ens ha proposat acollir un esdeveniment
anomenat “Trobada de corals d’associacions de Gent Gran del Tarragonès” que
es celebraria la primera quinzena del mes de desembre.
- S’ha produït un nou incident on hi han intervingut gossos; en aquest cas al camí
que porta al Corral de Neri. Uns gossos han atacat i ferit a una dona que hi
caminava amb la seva filla i el seu gos.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA METÀL·LICA A L’INSTITUT ESCOLA
L’AGULLA, EDIFICI DE PRIMÀRIA.

Es dóna compte de la següent proposta:
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“L’ajuntament, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de les instal·lacions dels centres
educatius situats a la carretera de Tarragona s/n i en particular millorar la zona
d’aparcament de vehicles del personal docent, ha previst la instal·lació d’una
escala d’accés des de la zona posterior dels edificis fins a la zona de pavellons,
amb la qual cosa es podrà habilitar l’esmentada zona com d’aparcament.
Consultades diverses empreses amb aptitud tècnica i econòmica per a la realització
d’aquest treballs s’han presentat els pressupostos següents:
- METALÚRGICAS DECO SL ha presentat un pressupost per import de 2.113,87
euros, dels que 1.747,00 corresponen al principal i 366,87 a l’IVA.
- TALLERS REVERTÉ SL ha presentat un pressupost per import de 3.179,88 euros,
dels que 2.628,00 corresponen al principal i 551,88 a l’IVA..

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

Adjudicar directament l’execució dels treballs de subministrament i
col·locació d’una escala a la zona escolar situada a la carretera de
Tarragona s/n, a l’empresa METALÚRGICAS DECO SL, per la
quantitat de 2.113,87 euros (1.747,00 € més 366,87 € corresponents
al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.

3
1.2.2.2 2017.033(554)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER D’ANTONI DE
VILLAROEL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El carrer d’Antoni de Villarroel actualment no disposa d’enllumenat públic la
qual cosa disminueix el grau de qualitat de la seva urbanització i crea un risc
respecte de la seguretat de les persones que hi puguin transitar; això comporta
que, essent l’enllumenat públic un dels serveis mínims que ha de prestar
l’ajuntament, es considera necessari dotar al carrer d’Antoni de Villarroel
d’enllumenat públic.
Consultades diverses empreses amb aptitud tècnica i econòmica per la realització
d’aquest treballs s’han presentat un pressupost per part de l’empresa BOSIR SA per
import de 6.879,41 euros, dels que 5.685,46 corresponen al principal i 1.193,95 a l’IVA.

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

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació de
l’enllumenat públic al carrer d’Antoni de Villarroel, a l’empresa BOSIR
SA, per la quantitat de 6.879,41 euros (5.685,46 € més 1.193,95 €
corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost incorporat
a l’expedient administratiu.
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Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
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 quan són 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.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
D’OCTUBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
cinc d’octubre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Parròquia de Sant Joan Baptiste ens ha fet arribar la seva invitació per assistir
als actes de celebració de la festivitat de Sant Nicaset el proper dia 11 d’octubre.
- L’Agència Tributària Catalana ens comunica que el 25 d’abril de 2017 es va
aprovar l’Acord de Govern pel qual es crea el programa d’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials
que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, complementat per l’Acord
de Govern d’11 de juliol de 20107 pel qual se n’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació,
i així mateix posa de manifest la possibilitat que l’ajuntament si adhereixi
mitjançant la signatura del corresponent conveni.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA A L’ADJUDICACIÓ
DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DEL PORXO DE DAVANT DE LA
PORTA D’ACCÉS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS I NOVA
ADJUDICACIÓ DELS MATEIXOS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’arquitecte de l’ajuntament, en el seu informe de data 17 d’agost de 2017 va
posar de manifest que un cop efectuada inspecció a la llar d’infants del Catllar,
s’observa que el porxo del davant de la porta d’accés s’ha enfonsat per manca
de suport amb la paret de tancament de l’immoble, deixant una escletxa oberta.
Per tal de procedir a la reparació, davant els problemes de seguretat que això
representa, es va sol·licitar oferta a les empreses CASANOVA BERTRAN SL i
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL.
Valorades aquestes ofertes de com a adequades i raonables respecte dels
treballs a realitzar i d’acord amb l’informe de l’arquitecte de l’ajuntament de data
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29 d’agost de 2017, per acord de la Junta de govern local de data 31 d’agost
de 2017, es van adjudicar els treballs a l’empresa CONSTRUCCIONS I
EXCAVACIONS F.C. SL.
Aquesta empresa mitjançant escrit presentat el dia 26 de setembre de 2017 i
registrat amb el número 3241 va manifestar el seu desistiment a la realització
de l’obra contractada.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Acceptar la renuncia a l’execució de l’obra de reparació del porxo de
la llar d’infants, formulada per l’empresa CONSTRUCCIONS I
EXCAVACIONS F.C. SL.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres esmentades a
l’empresa CASANOVA BERTRAN SL per la quantitat total de
4.139,41 euros (corresponents al pressupost d’execució material de
3.421,00 euros, més 718,41 euros corresponents al 21% d’IVA) i
d’acord amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.”

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

PROPOSTA DE CONCURRÈNCIA AL PROCÉS D’ALIENACIÓ DE
VEHICLES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER AMPLIAR EL
PARC MÒBIL MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat en coneixement d’aquest ajuntament
la seva intenció de procedir a l’alienació mitjançant adjudicació directa de
vehicles de la seva titularitat fora d’ús.
Examinada la relació dels vehicles dels quals es pretén la seva alienació, tots
ells tot terreny, i el seu valor de taxació, considero convenient intentar
l’adquisició d’alguns d’ells per tal de millorar el parc mòbil d’aquest ajuntament,
en particular la brigada municipal.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria d’alienació de vehicles fora
d’ús de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Segon.

Encarregar al mecànic del Taller Gatell la comprovació dels vehicles
dipositats a la EDAR de Terrassa i que formuli proposta a favor de
dos d’ells.

Tercer.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal
que presenti proposta d’adjudicació pels dos vehicles que proposi el
mecànic del Taller Gatell i pel valor de taxació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PERSONA EN RÈGIM LABORAL NO FIX I MITJANÇANT EL
CONTRACTE TEMPORAL, PER TAL D’IMPLEMENTAR EL
NOMENCLÀTOR DE VIES MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, la Generalitat de
Catalunya va obrir una 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).
Arrel d’aquesta convocatòria es va contractar al Sr. Xavier Esteve Sosa per tal
de 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.
Durant el període de temps en que el Sr. Esteve va estar contractat no va poder
finalitzar els treballs encomanats, i donat que amb la finalitat de posar en marxa
diverses aplicacions informàtiques es fa necessari disposar d’una relació de
vials actualitzada, es fa pertinent tornar-lo a contractar en règim laboral no fix
amb la finalitat de finalitzar els treballs esmentats.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar al Sr. Xavier Esteve Sosa en règim de personal laboral no
fix mitjançant un contracte d’obra o serveis a partir del dia 9 d’octubre
de 2017 per tal que finalitzi els treballs de 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.

Segon.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal
que formalitzi el corresponent contracte de treball.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és 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 19
D’OCTUBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
dinou d’octubre de dos mil disset, 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
La regidora Sra. Teresa M. Canela i Armengol ha excusat la seva assistència.
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 5 D’OCTUBRE
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Sra. Marina Camons Inglés va interposar una demanda davant el Jutjat del
Social de Tarragona pel que ella considerava un acomiadament improcedent, el
via previst per la celebració del judici, a resultes de la reunió mantinguda entre el
seu advocat i el secretari de l’ajuntament, que ens representava, van desistir de
la demanda i es va donar el procediment judicial per acabat.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA QUADRA DELS MANOUS, SECTOR 16 DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 21 de juny de 2017 el Sr. Agustin Pujol Hugas, en representació de la
Junta de Compensació sector 16 Quadra dels Manous, va presentar el projecte
d’urbanització d’aquest sector.
En data 20 de juliol el Sr. Pujol Hugas, va presentar un nou projecte com a
conseqüència de les converses mantingudes amb l’arquitecte municipal.
En data 22 de setembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès informe
favorable.
El Secretari Interventor ha emès informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial
del Projecte d’urbanització.
L’article 89.6 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 els projectes d’urbanització seguint la tramitació que estableix
l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual determina que l’aprovació inicial s’ha
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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.
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 els següents
acords:
Primer.

Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització Quadra dels Manous,
sector 16 del planejament municipal.

Segon.

Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
dins l‘àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.

Tercer.

Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les seves
competències sectorials.

Quart.

Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per
l’execució del Projecte aprovat per tal que emetin informe en el termini
d‘un mes.

Cinquè. Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los
audiència durant el termini d’un mes.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI
REGULADOR
DE
LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DE LES QUOTES DE
L'ENTITAT URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE MANOUS II,
AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La Junta de Compensació de la urbanització Manous II en l’assemblea
celebrada el dia 16 de maig de 2017 va acordar delegar a la Diputació de
Tarragona la recaptació en període voluntari i executiu de les quotes
urbanístiques que emetin per tal de complir amb les seves finalitats.
En la mateixa assemblea van aprovar el model de conveni a signar, que es
correspon amb el que va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data
24 de febrer de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.
L’esmentada Junta de Compensació en data 25 de maig de 2017 mitjançant
registre d’entrada núm. 1775 va sol·licitar la conformitat d’aquest ajuntament a
l’esmentada delegació de competències.
Essent interès de l’ajuntament que les entitats urbanístiques col·laboradores
disposin de totes les eines que la legislació vigent els permeti recaptar les
liquidacions que els permeten complir amb les seves finalitats, proposo que el
Ple de l’ajuntament adopti el següents acord:
Primer.

Donar la conformitat d’aquest ajuntament a la delegació a favor de la
Diputació de Tarragona de la recaptació en període voluntari i
executiu de les quotes urbanístiques que emetin per tal de complir
amb les seves finalitats.

Segon.

Aprovar el model de conveni a signar, que es correspon amb el que
va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data 24 de febrer
de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.

Tercer.

Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per la formalització del present acord.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU DEL BAR
RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per providència de l’alcaldia de data 6 de juny de 2017 es va iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació de la concessió de la gestió del servei de Bar
Restaurant de la Torre d’en Guiu.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 9 de
juny de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
c) 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).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
f) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de la concessió
Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.-

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT EN ESPÈCIE A L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE MAS VILET DELS PINS,
SECTOR 35 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, PER GARANTIR LA
MOBILITAT SEGURA A LA URBANITZACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Sr. Jorge Valentin Quintana Ortega, actuant en nom i representació de la
Urbanització Mas Vilet dels Pins, ha sol·licitat d’aquest ajuntament el
subministrament de pintura per tal de repintar la senyalització horitzontal dels
carrers de la urbanització; la mà d’obra serà a càrrec seu.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Facilitar al Sr. Jorge Valentin Quintana Ortega els pots de pintura
necessaris pel repintar la senyalització horitzontal dels carrers de la
urbanització Mas Vilet dels Pins, essent la mà d’obra al seu càrrec.

Segon.- Notificat aquest acord a l’interessat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és 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 2 DE
NOVEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia dos
de novembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia per raó
d’urgència els següents assumptes:
- RATIFICACIÓ DE L’ESCRIPTURA ATORGADA PER MAR DE LLEVANT
2005 S.L. RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA PARCEL·LACIÓ D’UNA
ILLA DEL SECTOR DE PINALBERT.
- CONTRACTACIÓ DELS TREBALL D’ENLLUMENAT DE LA SALA DE LA
COOPERATIVA DESTINADA A MUSEÏTZACIÓ DE LES EINES DEL CAMP.
Un cop debatuda la urgència, aquesta és aprovada per unanimitat dels
membres de la Junta de govern local, i per tant s’incorporen els dos assumptes
a l’ordre del dia.
Acte seguit es passa a tractar els assumptes inclosos en 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 19
D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- L’Oficina del Cens Electoral ens ha comunicat que durant el període comprès
entre el dia 3 i 10 de novembre ambdós inclosos, caldrà exposar al públic el cens
electoral que s’ha d’utilitzar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya
del dia 21 de desembre.
- S’ha rebut un escrit de la Diputació de Tarragona en el que se’ns indica que
tenen previst atendre diverses peticions d’aquest ajuntament relatives a la millora
de la senyalització de diversos llocs d’interès municipals des de la carreta T-2039
i T203.
- S’ha rebut una resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua en la que donen per
conclosa l’actuació de retirada de vegetació de la làmina d’aigua de la zona
humida de la resclosa de la fàbrica del Catllar.
Els assistents es donen per assabentats.
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3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DARRERA CERIFICACIÓ D’OBRA
RELATIVA ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LES FRANGES
PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS A
LES URBANITZACIONS DEL MUNICIPI.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de govern local de 30 de març de 2017 es va
adjudicar el contracte per executar la neteja d’un total de 25 metres de franges
perimetrals de protecció contra incendis forestals en diverses urbanitzacions del
municipi, dividida en 3 lots.
L’arquitecte director dels treballs en data 31 de juliol de 2017 va emetre la
certificació única relativa als lots números 1 i 2, a l’haver-se completat la totalitat
dels treballs en els referits àmbits, les quals foren aprovades mitjançant acord
de la Junta de govern local de 3 d’agost de 2017.
Per part de l’arquitecte director dels treballs s’ha emès, en data 19 d’octubre de
2017, la certificació única relativa al lot número 3, a l’haver-se completat la
totalitat dels treballs en l’àmbit referit, per un import de 16.058,90 euros
(13.271,82 € més 2.787,08 € corresponents al 21% d’IVA)
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació única corresponent al lot 3 dels treballs de
neteja de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals a
diverses urbanitzacions del municipi per un import de 16.058,90 euros
(13.271,82 € més 2.787,08 € corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció i a les respectives
empreses adjudicatàries.”

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

3
1.2.2.2 2017.037(652)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL POU SITUAT A LA FINCA AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 5869603CF5556N0000IW, D’ACORD AMB
L’OFERIMENT REALITZAT PELS SEUS PROPIETARIS SRS. RICARD
BORONAT CASAJUANA, ALBERT BORONAT CASAJUANA, ESTHER
BORONAT CASAJUANA, LUCIA CASAJUANA CLARASÒ I
FRANCISCA FERRATÉ GIBERT.

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 11 de novembre de 2016, mitjançant correu electrònic tramès a
l’ajuntament i després de converses amb l’alcaldia, els Srs. Ricard Boronat
Casajuana, amb DNI 39684009Q i domicili al carrer Violant d’Hongria, 30 esc.
6, 2on 1ª 43007, de Tarragona; Albert Boronat Casajuana, amb DNI 39689879K
i domicili al carrer Sant Auguri, 5, bloc 2, 4rt I, 43002 de Tarragona; Esther
Boronat Casajuana, amb DNI 39684221K i domicili al carrer del Pinar, 9 3er 1ª
43760, del Morell; Lucia Casajuana Clarasò, amb DNI 39611412F, amb domicili
al carrer Rovira i Virgili, 37 8è I 43002, de Tarragona i Francisca Ferraté Gibert,
amb NIF 39574395C i domicili al carrer Enginyer Cabestany, 4 2on 1ª de
Tarragona varen manifestar la seva voluntat de cedir voluntàriament i gratuïta,
pura i simple, el pou existent a la finca amb referència cadastral
5869603CF5556N0000IW, finca registral número 209, foli 209, tom 47, llibre 3
del Registre de la Propietat número 3 de Tarragona.
Així mateix manifestaven que el pou estava pendent de legalitzar, sense cap
altra condició.
Alhora s’observà que restaven pendents de liquidació el cànon de l’aigua dels
exercicis de 2012 a 2016 més el corresponent als consums de 2017 fins a la
data.
Mitjançant escrit del Sr. Pere Grau Valls de data 23 d’octubre de 2017, advocat,
actuant en nomi representació dels referits Srs. Es reitera la voluntat de cedir a
l’ajuntament el pou un cop regularitzada la situació tributària, tal i com s’acredita
amb els justificants de pagament de les liquidacions emeses per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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La població oficial de dret del Municipi és de 4211, referida a 1 de gener de
2016, essent aquesta la darrera publicada per l’Institut Nacional d’Estadística
en aquests moments, i per tant inferior a 5.000 habitants
Tractant-se d'una adquisició a títol lucratiu, les inversions a realitzar per
l’ajuntament no suposen jurídicament gravamen o càrrega onerosa.
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.
La cessió proposada constitueix una adquisició de caràcter lucratiu, no sotmesa
a cap restricció a menys que l'adquisició per aquest títol comporti l'assumpció
per la corporació de condició, càrrega o gravamen onerós, cas en què només
podrà ser acceptada quan el valor del bé objecte de la cessió gratuïta,
determinat mitjançant taxació pericial, sigui superior al d'aquells, de conformitat
amb els Articles 206.2 del TRLMRLC i 31.1 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
L’article 31.2 del Reglament de Patrimoni estableix que no es considera
gravamen l'assenyalament pel cedent d'un destí del bé per a l'ús general o el
servei públic de la competència de l'entitat local receptora, ni les inversions que
aquesta hagi de realitzar pel dit motiu
Tenint en compte les determinacions dels articles 67 i 206 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, 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual es va aprovar el Reglament de Béns de les entitats locals de Catalunya,
l'article 633 del Codi Civil i l’article 531-12 del Codi Civil de Catalunya, Llei
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
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 i per acord del
Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
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Primer.

Acceptar la cessió gratuïta proposada pels Srs. Ricard Boronat
Casajuana, Albert Boronat Casajuana, Esther Boronat Casajuana,
Lucia Casajuana Clarasò, i Francisca Ferraté Gibert del pou existent
a la finca amb referència cadastral 5869603CF5556N0000IW, finca
registral número 209, foli 209, tom 47, llibre 3 del Registre de la
Propietat número 3 de Tarragona per al gaudi general de tots els
veïns.

Segon.

Elevar a escriptura pública aquesta acceptació i promoure’n la
inscripció al Registre de la Propietat.

Tercer.

Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per concórrer en legal representació de l'Ajuntament a la subscripció
d'aquesta escriptura publica d’acceptació, així com per a quants actes
i gestions exigeix l'execució d'aquest Acord.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL CONCURS OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA, EDIFICI DE PRIMÀRIA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS

6
1.2.2.2 2017.037(652)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Mitjançant Providència de l’Alcalde de data24 d’octubre de 2017 es acordar
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del serveis de neteja de
diverses dependències municipals.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 26
d’octubre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa
b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és l’alcalde, si be aquesta facultat està delegada a la Junta de govern
local.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord::
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja de diverses
dependències municipals mitjançant procediment obert,
amb
tramitació urgent, amb varis criteris d’adjudicació, pels següents
imports de licitació:

Lot 1. Neteja de l’escola l’Agulla.
Pressupost de licitació

53.158,79 euros
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Import IVA (21 %)
Import total

11.163,35 euros
64.322,14 euros

Lot 2. Neteja de l’edifici de la Casa de la Vila.
Pressupost de licitació
Import IVA (21 %)
Import total

10.198,85 euros
2.141,76 euros
12.340,61 euros

Lot 3. Neteja del consultori mèdic i serveis socials.
Pressupost de licitació
Import IVA (21 %)
Import total

9.725,12 euros
2.042,28 euros
11.767,40 euros

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del serveis.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 8 dies a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per que es
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:

President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
El senyor Joan Diaz i Rull, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Anton Maria Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.
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Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 88.430,15 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 73.082,76 €, pressupost net, i 15.347,39 €
en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.312.22700 del pressupost
vigent i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació i traslladar les invitacions a les empreses proposades.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

RATIFICACIÓ DE L’ESCRIPTURA ATORGADA PER MAR DE
LLEVANT 2005 SL RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA
PARCEL·LACIÓ D’UNA ILLA DEL SECTOR DE PINALBERT.

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Per decret de l’alcaldia 2017/241 de data 4 de maig de 2017 es va atorgar a
l’empresa Mar de Llevant 2005 llicència de parcel·lació de les finques S1, S2,
S3, S4, 35, 36 i zona verda de la urbanització Pinalbert.
L’empresa promotora de la modificació de la parcel·lació va atorgar escriptura
pública de la mateixa davant el notari de Tarragona Angel Maria Doblado Ramo
el dia 13 de setembre de 2017 amb el número 2.777 del seu protocol.
El registrador de la propietat en el seu document de qualificació va fer constar
que calia la ratificació de l’escriptura atorgada, per part de l’ajuntament del
Catllar, atès que la nova parcel·lació modifica la ubicació de la zona verda
propietat de l’ajuntament.
Examinada la parcel·lació aprovada i l’escriptura atorgada no s’hi troba cap
inconvenient per tal de procedir a la seva ratificació.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti el següent acord:
Primer.

Ratificar l’escriptura pública de la modificació de la parcel·lació de les
finques S1, S2, S3, S4, 35, 36 i zona verda de la urbanització
Pinalbert, atorgada davant el notari de Tarragona Angel Maria
Doblado Ramo el dia 13 de setembre de 2017 amb el número 2.777
del seu protocol.

Segon.

Facultar al Sr. alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per a la formalització d’aquest acord.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Mar de Llevant 2005 S.L.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7.

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’ENLLUMENAT DE LA SALA DE
LA COOPERATIVA DESTINADA A MUSEÏTZACIÓ DE LES EINES DEL
CAMP.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La Junta de govern local en la seva sessió de data 13 de juliol de 2017 va
adjudicar els treballs d’adequació d’un espai de la Cooperativa Agrícola per
destinar-la a sala d’exposicions.
Dins dels treballs adjudicats hi ha els de l’empresa GM PUNT DE SERVEIS
TGN SL, consistents en la instal·lació elèctrica; en el pressupost aportat i que
va servir de base per aquesta adjudicació s’expressaven diverses partides amb
preu unitari sense indicar la quantitat d’elements.
Per tal de resoldre aquesta anomalia l’esmentada empresa ha presentat un
pressupost addicional amb el nombre d’elements necessaris per a la instal·lació
de l’enllumenat, per import de 1.598,41 euros IVA inclòs.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament el subministrament de diversos elements que
conformen l’enllumenat de les obres de condicionament d’una sala de
la cooperativa agrícola destinada a sala d’exposicions, d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució, a l’empresa GM
PUNT DE SERVEI TGN S.L. per la quantitat de 1.598,41 euros
(1.321,00 € més 277,41 € corresponents al 21% d’IVA) i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
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Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és 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 9 DE
NOVEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou de
novembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE
NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de novembre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Direcció General d’Administració Local posa en coneixement d’aquest
ajuntament que s’ha emès la proposta de resolució provisional de la concessió de
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període
2018-2020, en la qual per l’arranjament del camí de Tarragona se’ns assignen,
sobre un pressupost de 50.000,00 euros, una subvenció de 47.500,00 per a l’any
2020.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DESTINADES
ALS
ESPAIS NATURALS DE
CATALUNYA, ALS HÀBITATS I ESPÈCIES, EN EL MARC DEL
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 20142020 PER A L’ANY 2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la Resolució TES/2330/2017, de 4 d’octubre, per la qual s’obre
convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a
espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, per a l’any 2018 (DOGC
número 7471, de 10 d’octubre de 2017).
Aquest ajuntament té previst millorar i adequar l’entorn de la resclosa del riu
Gaià i la creació d’un centre d’informació amb els objectius següents:
- Recuperar el calat de la zona humida de la resclosa, on actualment hi ha
establerta una població de tortuga de rierol.
- Crear un itinerari de natura per als visitants d’aquest espai natural.
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- Actuacions de millora del bosc de ribera en alguns trams de riu a l’entorn
d’aquesta zona humida.
- L’adequació d’un centre d’interpretació a l’ermita de Sant Ramon.
Amb la finalitat de portar a terme les actuacions descrites s’ha redactat una
memòria valorada titulada “Actuacions de millora de l’hàbitat i creació d’un
centre d’interpretació a l’entorn natural de la zona humida de la resclosa al riu
Gaià” amb un pressupost d’execució de trenta-un mil dos-cents vuitanta-tres
euros amb cinquanta-vuit cèntims (31.283,58 €).
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Territori i Sostenibilitat per a la concessió de
subvencions destinades a espais naturals de Catalunya, als hàbitats i
espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, per a l’any 2018 (DOGC número 7471, de 10
d’octubre de 2017), per tal de poder portar a terme les actuacions
previstes en la memòria esmentada en la part expositiva.
Segon.

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

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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap

3
1.2.2.2 2017.038(670)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE
LES INFILTRACIONS D’AIGUA DE LA COBERTA DEL CENTRE
CULTURAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’arquitecte Jonathan López, en data 19 d’octubre de 2017 ha emès un informe
en el qual posa de manifest que a l’edifici del Centre Cultural existeixen cinc
punts per on es filtra l’aigua de pluja i així mateix indica les actuacions a realitzar
per la seva reparació.
Consultades diverses empreses amb aptitud tècnica i econòmica per a la realització
d’aquest treballs s’ha presentat un pressupost per part de l’empresa CASANOVA
BERTRAN SL per import de 2.096,93 euros, dels que 1.733,00 corresponen al
principal i 363,93 a l’IVA.

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

Adjudicar directament l’execució dels treballs de reparació dels
problemes de filtració d’aigua a l’edifici del Centre Cultural, a
l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de 2.096,93
euros (1.733,00 € més 363,93 € corresponents al 21% d’IVA) i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL CONCURS OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA
INCLOSA EN EL PROJECTE “VORERA CAMÍ DE TARRAGONA” I INICI
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 2 de novembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de les obres
incloses en el projecte “Vorera camí de Tarragona”, aprovat definitivament per
acord de la Junta de govern local de data 9 de març de 2017, per un import de
110.450,03 € i 23.194,50 € d’IVA.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 6 de
novembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el
Projecte “Vorera camí de Tarragona” mitjançant procediment obert,
amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de
110.450,03 € i 23.194,50 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica com a membres de la Mesa de
contractació del contracte per l’execució de les obres incloses en el
Projecte “Vorera camí de Tarragona” i procedir a la publicació en el
Perfil de contractant:
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President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
El senyor Joan Diaz i Rull, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 133.644,53 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 110.450,03 €, pressupost net, i 23.194,50 €
en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.1531.60900 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressupostos posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB TENNIS
EL CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Sr. Francesc Caceres Montserrat, en representació del Club de Tennis El
Catllar, sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les despeses
que els genera el foment de la pràctica del tennis.
Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per la qual es tracta
de de fomentar l’esport entre els nens i joves del nostre poble, i de l’altra,
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
Primer.

Atorgar una subvenció al Club de Tennis El Catllar, per un import de
tres mil euros (3.000,00 €) per tal de fer front a les despeses que els
genera el foment de la pràctica del tennis entre els habitants del
municipi, amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2017.

Segon.

Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
a la seva executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I quan són 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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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
NOVEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia vint-i-tres de
novembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE
NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de novembre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- En aplicació de la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre
convocatòria, per a l’any 2017, 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 7419, de 25 de juliol de 2017), el
Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha trames cinc currículums de joves en
l’àrea d’informàtica.
- Properament es procedirà a l’obertura dels sobres A i B corresponents a la
licitació per la contractació de l’obra de reforma de la Casa de la Vila.
Els assistents es donen per assabentats.
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 URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL
8, DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 14 de gener de 2017 el Sr. Jordi Roca Mas presentà dos escrits, un
amb registre d’entrada número 133 en el que sol·licitava l’anul·lació total dels
acords adoptats per l’entitat urbanística en l’assemblea general ordinària de
data 17 de desembre de 2016 i un segon escrit, amb número del registre
general d’entrada 134, en el que sol·licitava que l’ajuntament posés ordre en el
funcionament de l’entitat urbanística de Parc de Llevant i convoqués a una
reunió informativa els veïns respecte de la sentència número 546 del Tribunal
de Justícia de Catalunya de la que es servia per fonamentar la seva petició, tot
extractant-ne un paràgraf concret.
Posteriorment, en data 7 de febrer de 2017 i amb registre d’entrada número 421,
l’advocat Sr. Juan Manuel Iserte Gil, en representació de les Sres. Montserrat i
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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) adoptats en la sessió de 17 de desembre de 2016, d’acord amb
el següent resum:
- Ratificació i aprovació de l’acta de la sessió de l’Assemblea General de la Junta
de data 25 de juliol de 2015 sense fer constar en la mateixa els acords declarats
nuls que constaven en la mateixa.
- Adopció de l’acord de pràctica de liquidacions contra les seves clientes sense
haver convalidat la nul·litat de les liquidacions practicades en l’acta de la junta de
25-07-2015 per reiteració el 17 de desembre de 2016.
- Adopció de l’acord d’iniciar els tràmits per constituir una comunitat de propietaris
d’acord amb el CCC i per a la prestació del servei de vigilància entre d’altres.
- Finalment sol·licita que s’anul·lin els acords abans relacionats i insta la
suspensió de l’executivitat dels referits acords impugnats.
El 10 de febrer de 2017 i amb registre d’entrada número 452, la Sra. Bibiana Gil
Moré i els Srs. Francisco Javier López Sánchez, Víctor Muñoz Cavero i
Alejandro López Morón presentaren escrit promogut conjuntament interposant
recurs d’alçada contra els acords de l’assemblea general de l’Entitat Urbanística
de Conservació del Pla Parcial 8 (Urbanització Parc de Llevant) adoptats en la
sessió de 17 de desembre de 2016, d’acord amb el següent resum:
- Ratificació i aprovació de l’acta de la sessió de l’Assemblea General de la
Junta de data 25 de juliol de 2015 sense fer constar en la mateixa els acords
declarats nuls que constaven en la mateixa.
- Adopció de l’acord d’iniciar els tràmits per constituir una comunitat de
propietaris per parcel·les d’acord amb el Codi Civil de Catalunya atenent les
despeses derivades d’aquest procés l’entitat urbanística.
- Nul·litat dels acords adoptats respecte a la prestació del servei de vigilància
privada.
- Finalment sol·licita que s’anul·lin els acords abans relacionats i insta la
suspensió de l’executivitat dels referits acords impugnats.
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 5 de juliol de 2017, i al president de l’entitat urbanística en
data 19 de juliol de 2017, a la data de 17 de novembre de 2017 cap ha
manifestat quelcom al respecte.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2016 es
varen estimar els recursos presentats pels Srs. Bibiana Gil Moré, Jordi Roca
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Mas, Víctor Muñoz Cavero, Carles Espinós Olivé i Juan Manuel Iserte Gil, sigui
en nom propi o en representació d’altri, i es va 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.
També es declarà la nul·litat dels acords relatius a l’encàrrec de funcions de
constitució d’una comunitat de propietaris a la Junta Directiva per quant l’entitat
mancava de competència i, finalment, s’anul·laven les liquidacions aprovades
per l’assemblea a nom de les Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili per quant
no es podia 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 eren susceptibles de
convalidació amb l’esmena dels defectes de forma i de procediment que
s’observaven.
Per part del secretari interventor, en data 17 de novembre de 2017 s’ha emès
informe relatiu als recursos plantejats, del qual es transcriuen, tot seguit, els
apartats relatius a fonaments jurídics i conclusions:
“[...] 2. FONAMENTS DE DRET
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 1/2010, 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’urbanisme (en endavant, RLU).
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- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPA).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa (en endavant, LJCA).
- 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 (TRLMRLC).
- 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. En quant a la impugnació de l’acord de ratificació i aprovació de l’acta de
la sessió de l’Assemblea General de la Junta de data 25 de juliol de 2015 sense
fer constar en la mateixa els acords declarats nuls que constaven en la mateixa,
en primer terme dir que l’article 187.4 del RLUC estableix que les entitats
urbanístiques col·laboradores es regeixen per la Llei d'urbanisme, pel
Reglament que la desenvolupa, pels seus estatuts o regles de funcionament i
per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans administratius
col·legiats contingudes en la legislació de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Així doncs, l’article 18 de la LRJSP, relatiu al es actes dels òrgans col·legiats
estableix, en quant al contingut de les actes, que especificarà, entre d’altres, els
punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
Analògicament, l’article 110 del TRLMRLC, relatiu a l’obligació d’aixecar acta
de les sessions dels òrgans col·legiats municipals, en el seu apartat tercer in
fine, estableix, entre d’altres qüestions, que en cap cas no pot modificar el fons
dels acords, i les rectificacions s'han de limitar als errors materials referint-se a
l’aprovació de l’acta que es farà en la següent sessió de l’òrgan col·legiat.
Per tot l’exposat cal desestimar la pretensió dels recurrents en quant a la
impugnació del punt de l’ordre del dia de l’assemblea general relatiu a
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, per quant l’acta esdevé un document
que fixa els acords llavores considerats i llur resultat, la modificació o esmena
dels quals s’ha de fer a posteriori, en seu d’una nova assemblea i mitjançant un
nou acord que revisi l’anterior.
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2.3. En quant als acords d’iniciar els tràmits per constituir una comunitat de
propietaris per parcel·les d’acord amb el Codi Civil de Catalunya atenent les
despeses derivades d’aquest procés l’entitat urbanística i d’implementar i
sufragar el cost del servei de vigilància privada, l’art. 127 RLUC defineix les
càrregues d’urbanització i quines són les despeses susceptibles d’assumpció.
És doctrina pacífica considerar que el deure de conservar la urbanització 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
lliures 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.
També així ho entén la doctrina científica, i 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 los gastos de vigilancia, y al respecto han sido numerosas las
sentencias de esta Sala que han declarado que dichos gastos no pueden ser
incluidos en los presupuestos de la entidad de conservación por exceder el
objeto que reglamentariamente le 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 “[...] 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 seguridad
privada. Y es que todo ello 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 ámbito del derecho público
urbanístico, y sin que proceda admitir una suerte de ampliación disfuncional de
esos cometidos que puede obligar a titulares de pertenencia obligatoria más
allá de cargas y gravámenes ajenos a su objeto propio y connatural. [...]”.
L’article 47 LPAC estableix que són nuls de ple dret, entre d’altres, els actes
dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori
i els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment
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establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació
de la voluntat dels òrgans col·legiats.
Seran anul·lables els actes que incorrin en qualsevol infracció de l'ordenament
jurídic, fins i tot la desviació de poder, d’acord a l’article 48 LPAC, els quals
poden ser convalidats ex article 52 de la mateixa norma.
Per tot l’exposat cal estimar les pretensions dels recurrents en quant a la
prestació del servei de vigilància privada per part d’aquesta entitat i declarar-ne
la nul·litat per manca de competència sobre la matèria. Ensems per a l’acord
relatiu a l’encàrrec de constituir una comunitat de propietaris per parcel·les
d’acord amb el Codi Civil de Catalunya per quant cau fora de l’àmbit de les
competències de l’entitat urbanística, també escau declarar la nul·litat dels
actes dimanants d’aquests acords sempre que no puguin ser conservats.
2.4. Respecte de l’al·legació formulada per la representació legal de les Sres.
Rull Virgili en quant a la pràctica de noves liquidacions sense haver convalidat
la nul·litat de les liquidacions practicades en l’acta de la junta de 25-07-2015,
en primer terme escau esmentar que els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998,
de la jurisdicció contenciosa administrativa recullen l'obligació de complir les
sentències en la forma que en elles s'especifica.
En aquest moment escau reproduir els arguments recollits a l’acord de la Junta
de Govern Local de data 20 d’abril de 2016 esmentat a l’antecedent 1.4, en el
qual es remetia al pronunciament de la STSJ Catalunya número 546/2015, de
7 de juliol, i respecte a la qual es deia:
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 más, aunque la parte
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 parte actora en primera instancia, hoy parte apelada, a no dudarlo debidamente
hecha valer y acreditada, que no se ha producido, por lo que huelga seguir dedicando más
tiempo a esa tesitura. […]”.

Així, en seu de l’acord ara referit es van anul·lar les liquidacions aprovades per
l’assemblea a nom de les Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili per quant no es
podia verificar el compliment als pronunciaments de la STSJ Catalunya número
546/2015, de 7 de juliol, respecte al descompte de les quantitats referides al
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servei de vigilància, liquidacions que es podrien convalidar esmenant els
defectes de forma i de procediment que presentaven, justificant-ne el seu
contingut.
Al no haver-se produït aquesta convalidació i recollir un acord amb el mateix
contingut que l’anteriorment impugnat, afegint les despeses corresponents al
nou exercici, escau repetir tant els arguments com la conclusió de l’anul·lació
del mateix.
2.5. En quant a les al·legacions i peticions presentades pel Sr. Roca Mas, escau
dir que l’ajuntament, en tant que administració urbanística actuant, ex article 23
TRLUC, té una sèrie de facultats atorgades per la normativa urbanística que en
cap cas consisteixen en l’assumpció de facultats interpretatives de les decisions
de la judicatura, doncs les sentències, emanin de la jurisdicció que sigui,
disposen dels seus mitjans i procediments d’execució que sobrepassen les
competències d’aquest ajuntament.
Cal dir que en la ja citada STSJ Catalunya número 546/2015, de 7 de juliol, FJ
tercer apartat 3.c “Siendo ello así y a los efectos competenciales que nos
corresponde enjuiciar debe destacarse y no perderse de vista que nos hallamos
innegablemente en una tesitura y en una naturaleza obviamente de derecho
público urbanístico en la medida que en un ámbito de Gestión Urbanístico (sic)
y en la operatividad de un Sistema de Actuación Urbanístico (sic) desplegaba
su actuación, en lo que ahora interesa, una Entidad Urbanística Colaboradora
(sic) regular constituida por una Junta de Compensación (sic) y sea como fuere
con el Acta de constitución de la denominada Entidad de Conservación de autos
a 2 de julio de 2004 de lo que se trató era de recentrar y resituar el
funcionamiento de esa gestión urbanística en la órbita de otra Entidad
Urbanística Colaboradora que ahora se estimaba de interés y se trataba de
calificar como Entidad de Conservación (sic). Redirección del caso así
perfectamente entendida por la Administración urbanística municipal actuante,
como se muestra ya en el acto de la Alcaldía de 27 de octubre de 2004 al citar
que el caso era de conversión de la actual Junta de Compensación (sic) en
Entidad Urbanística de Conservación (sic) y al que se oponen consideraciones
referentes a obras de urbanización ya que no se había recibido
provisionalmente esas obres [...]”.
Citar també l’article 204.2 TRLUC que diu textualment: “Si els estatuts ja
preveuen la transformació de l'entitat en una altra de conservació, una vegada
rebudes les obres d'urbanització per l'ajuntament, la transformació es produeix
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automàticament. A aquests efectes, l'administració actuant ha de trametre una
còpia de l'acta de recepció de les obres i una certificació acreditativa del fet que
s'han complert els requisits de transformació previstos en els estatuts, si escau,
al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores per a la inscripció de la
transformació de la junta de compensació o associació administrativa de
cooperació en entitat de conservació”.
Alhora, el Sr. Roca Mas sol·licita l’anul·lació total de tots els acord de
l’assemblea general ordinària de data 17 de desembre de 2016, “sigui quina
sigui la seva validesa legal”, petició aquesta que contradiu el procés legal de
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. Resta esmentar que l’article 47
LPAC estableix quins actes són nuls de ple dret, essent aquesta una llista
tancada, numerus clausus, i d’interpretació restrictiva, en que cal fonamentar la
petició i no només invocar la pretensió final.
En mèrits de l’indicat escau desestimar ambdues peticions.
3. CONCLUSIONS
De tot l’exposat es conclou que respecte de la pretensió dels recurrents relativa
a la impugnació del punt de l’ordre del dia de l’assemblea general relatiu a
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior per no recollir els pronunciaments de
la resolució del recurs d’alçada interposat pels recurrents contra determinats
acords de l’assemblea general de data 25 de juliol de 2015 pels motius adduits
anteriorment en quant a expressió succinta i fidel del que succeí en aquella
sessió, en aquell moment concret, deixant la seva esmena o anul·lació per a un
moment posterior.
En quant a la impugnació dels acords relatius a la prestació del servei de
vigilància privada i a l’encàrrec de constituir una comunitat de propietaris per
parcel·les d’acord amb el Codi Civil de Catalunya assumits per l’entitat
urbanística, caldrà estimar les pretensions dels recurrents i declarar-ne la
nul·litat per manca de competència sobre la matèria i també declara la nul·litat
dels actes dimanants d’aquests acords, sempre que no puguin ser conservats.
Respecte de l’al·legació formulada per la representació legal de les Sres. Rull
Virgili en quant a la pràctica de noves liquidacions sense haver convalidat la
nul·litat de les liquidacions practicades en l’acta de la junta de 25-07-2015, i
remetent al pronunciament efectuat per la Junta de Govern Local de data 20
d’abril de 2016 escau anul·lar les liquidacions aprovades per l’assemblea per
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quant no es pot verificar el compliment als pronunciaments de la STSJ
Catalunya número 546/2015, doncs s’ha procedit a l’adopció del mateix acord
de 2015 afegint-hi, només, les quantitats preteses corresponents al nou
exercici, sense entrar a aclarir els conceptes de fons de la liquidació.
Finalment, desestimar les pretensions del Sr. Roca Mas per quant ultrapassen
les competències d’aquesta administració urbanística actuant o manquen
absolutament de fonamentació i/o concreció i per genèriques no es poden
aplicar al cas pretès.”
Cal deixar constància que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
20 d’abril de 2016 es varen estimar diversos recursos d’alçada presentats per
diferents membres de l’entitat, coincidents parcialment amb els ara recurrents,
i basats en els mateixos o similars arguments, els quals foren parcialment
estimats, anul·lant els acords relatius a la imposició de quotes per prestació del
servei de vigilància privada o de l’inici de les gestions per crear una comunitat
de propietaris. També s’anul·laven les liquidacions aprovades per l’assemblea
a nom de les Sres. Montserrat i Rosa M Rull Virgili per quant no es podia
verificar el compliment als pronunciaments de la STSJ Catalunya número
546/2015, de 7 de juliol, respecte al descompte de les quantitats indegudament
aplicades.
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 i per acord del Ple
de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Desestimar la pretensió dels recurrents relativa a la impugnació del punt
de l’ordre del dia de l’assemblea general de 17 de desembre de 2016
relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior per no recollir els
pronunciaments de la resolució del recurs d’alçada interposat contra
determinats acords de l’assemblea general de data 25 de juliol de 2015,
pels motius adduïts en l’informe de secretaria en quant a l’acta com a
expressió succinta i fidel del que succeí en aquella sessió, en aquell
moment concret, deixant la seva esmena o anul·lació per a un moment
posterior i a uns acords expressos en aquest sentit.
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Segon.

Desestimar les pretensions del Sr. Jordi Roca Mas per quant
ultrapassen les competències de l’administració urbanística actuant
respecte d’unes i perquè manquen absolutament de fonamentació i/o
concreció i no es poden aplicar al cas pretès les altres.

Tercer.

Estimar les pretensions de la part recurrent en quant a la impugnació
dels acords relatius a la prestació del servei de vigilància privada i a
l’encàrrec de constituir una comunitat de propietaris per parcel·les
d’acord amb el Codi Civil de Catalunya assumits per l’entitat urbanística
i declarar-ne la nul·litat per manca de competència sobre la matèria de
l’òrgan que l’ha dictada, així com de la resta d’actes que s’hagin
adoptat en execució d’aquests acords.

Quart.

Anul·lar les liquidacions aprovades per l’assemblea de 17 de
desembre de 2016 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, tal i com succeí amb
les efectuades en seu de l’assemblea de data 25 de juliol de 2015,
essent susceptibles de convalidació esmenant els vicis que pateixen.

Cinquè. Notificar aquest acord als recurrents, a l’entitat urbanística i als demés
interessats, en legal forma.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE
L’OBRA “D’ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT PER DESTINARLA A AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA”
PRESENTADA PER L’ADJUDICATÀRIA EXCAVACIONS CASANOVA
BERTRAN, SL..
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Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 16 de febrer de 2017 es va aprovar
per unanimitat l’execució de l’obra municipal ordinària d’adequació d’una sala
polivalent per destinar-la a ampliació del centre d’assistència primària i es varen
adjudicar els treballs a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per import de
11.697,20 € (onze mil sis-cents noranta-set euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat la certificació núm. 2, corresponent als treballs realitzats fins al 5 d’agost de
2017, que importen set mil setanta-set euros amb noranta-sis cèntims (7.077,96
€).
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 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l’obra municipal
ordinària d’adequació d’una sala polivalent per destinar-la a ampliació
del centre d’assistència primària, per un import total de set mil setantaset euros amb noranta-sis cèntims (7.077,96 €), IVA inclòs, i autoritzarne el seu pagament.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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5.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLS D’ESPORGA
I TALA D’ARBRAT A LA URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la ventada en la urbanització Esplai
Tarragoní del nostre terme municipal.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa de
Francisco Ruiz Aguirre (F.R.A), que compta amb la capacitat i la solvència
escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 7 de novembre de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre
el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar, essent aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Dur a terme el servei d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la
ventada en la urbanització Esplai Tarragoní i adjudicar-lo, pel
procediment del contracte menor, al contractista Francisco Ruiz
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Aguirre per un import de 1.875,50 euros, dels que 325,50 euros
corresponen al 21% d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 1.875,50 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLS D’ESPORGA
I TALA D’ARBRAT A LA URBANITZACIÓ PARC DE LLEVANT.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la ventada en la urbanització Parc de
Llevant del nostre terme municipal.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa de Jordi
Bové Fraga, que compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre
la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 7 de novembre de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre
el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar, essent aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Dur a terme el servei d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la
ventada en la urbanització Parc de Llevant i adjudicar-lo, pel
procediment del contracte menor, al contractista Jordi Bové Fraga per
un import de 1.210,00 euros, dels que 210,00 euros corresponen al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 1.210,00 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLS D’ESPORGA
I TALA D’ARBRAT A LA URBANITZACIÓ MASIETA DE SALORT.
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Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la ventada en la urbanització Masieta
de Salort del nostre terme municipal.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa Jordi Bové
Fraga, que compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre la
tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 7 de novembre de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre
el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar, essent aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Dur a terme el servei d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la
ventada en la urbanització Masieta de Salort i adjudicar-lo, pel
procediment del contracte menor, al contractista Jordi Bové Fraga
per un import de 726,00 euros, dels que 126,00 euros corresponen al
21% d’IVA.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de 726,00 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIVERSOS TREBALLS D’ESPORGA
I TALA D’ARBRAT A LA URBANITZACIÓ MAS DE PALLARÉS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la ventada en la urbanització Mas de
Pallarès del nostre terme municipal.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa de Jordi
Bové Fraga, que compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre
la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 7 de novembre de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre
el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar, essent aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Dur a terme el servei d’esporga i tala d’arbrat ocasionats per la
ventada en la urbanització Mas de Pallarès i adjudicar-lo, pel
procediment del contracte menor, al contractista Jordi Bové Fraga per
un import de 1.452,00 euros, dels que 252,00 euros corresponen al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 1.452,00 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.
I quan falten deu minuts per 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 30 DE
NOVEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia trenta de
novembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE
NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de novembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Un cop finalitzat el termini per la presentació de pliques relatives a la licitació per
l’adjudicació de la gestió del Bar Restaurant de la zona de la Torre d’En Guiu,
només se’n ha presentat una.
- El Servei d’Inspecció de Treball de Catalunya a Tarragona ha sol·licitat de
l‘ajuntament informació relativa al canvi d’empreses del servei de neteja de les
dependències municipals, ajuntament i consultori mèdic.
Els assistents es donen per assabentats.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES RELATIVES
A INVERSIONS I DESPESA CORRENT.

3.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
-

Desmuntar tanques a la Llar d’infants municipal.
Construir un mur de contenció a la Llar d’infants municipal.
Col·locar una porta d’alumini a l’espai Museu Cooperativa.
Fer diverses reparacions al castell.
Reparar la carpa de la Torre d’en Guiu.
Fer el tractament de la processionària del pi a la zona perimetral de les
escoles noves i a la Torre d’en Guiu.
Acondicionament del parc infantil de la urb. Mas d’Enric.

S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses per tal de realitzar les diferents
actuacions amb la màxima brevetat possible.
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Vist que la junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 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 contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en
aquest supòsit es podran adjudicar directament.
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de desmuntatge d’unes
tanques a la Llar d’infants municipal a l’empresa Metalúrgicas Deco,
SL per la quantitat de 847 € (equivalents a 700 € més 147 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’arranjament d’un mur
de contenció a la Llar d’infants municipal al constructor Lluís Jové
Martorell per la quantitat de 418,33 € (equivalents a 345,73 € més
72,60 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Tercer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’adequació de l’espai
Museu Cooperativa a l’empresa Aluminios Quílez, SL per la quantitat
de 2.815,46 € (equivalents a 2.326,83 € més 488,63 € corresponents
al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
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resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.
Quart.

Adjudicar directament l’execució de diverses reparacions al castell a
l’empresa Servicios Serpega per la quantitat de 431,29 € (equivalents
a 356,44 € més 74,85 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Cinquè. Adjudicar directament l’execució de reparació de la carpa de la Torre
d’en Guiu a l’empresa Arquitectura i Construcció Tèxtil 8-10, SL per
la quantitat de 471,90 € (equivalents a 390 € més 81,90 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Sisè.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de tractament contra la
processionària del pi a l’empresa Volpal Jardins i Serveis, SL, per la
quantitat de 344,85 € (equivalents a 285 € més 59,85 € corresponents
al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Setè.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’acondicionament d’un
parc infantil a la urbanització Mas d’Enric a l’empresa Volpal Jardins i
Serveis, SL, per la quantitat de 6.503,75 € (equivalents a 5.375 € més
1.128,75 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Vuitè.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

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

PROPOSTA
D’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS
PER
L’ORGANITZACIÓ DE FESTES D’ESTIU A LES URBANITZACIONS
DEL MUNICIPI QUE HAN PRESENTAT SOL·LICITUD, ANUALITAT
2017.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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 2017, 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 2017 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit:

URBANITZACIÓ
Urbanització Sant Roc
Associació de Propietaris Zona Residencial El
Mèdol (50 Aniversari)

IMPORT
250 €
2.000 €
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Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins
Junta de Compensació Pins Manous III
TOTAL
Segon.

1.000 €
1.100 €
4.350 €

Donar trasllat d’aquest acord als interessats, en legal forma, fent-los
avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN DEL CATLLAR.
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Es dóna compte de la següent proposta:
“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 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
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-li avinent el següent:
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
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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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA
SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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 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
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.
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Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE CARITAS PARROQUIAL DEL
CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel president de Càritas Parroquial, Sr. Joan
Brulles, en nom i representació de Càritas Parroquial del Catllar, en la que
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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
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 Càritas 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, fent-li avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE COLLA DE GEGANTS I GRALLERS
DEL CATLLAR PER LA CONCURRÈNCIA A LA TROBADA DE
GEGANTERA DE SALT (GIRONA).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada per la Sra. Pilar Jové Portero, en nom de la Colla
de Gegants i Grallers del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament una
subvenció per fer front a les despeses ocasionades amb motiu de la sortida de
la Colla de Gegants i Gralles del Catllar per a participar a la trobada gegantera
a Salt (Girona) de dos dies, els passats 21 i 22 d’octubre de 2017, i en la que
adjunten els corresponents comprovants de peatges, combustible i àpats, per
un import total de 638,17 euros (353,17 desplaçaments i 285,00 àpats).
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 353,17 euros a la Colla de
Gegants i Grallers del Catllar per tal que pugui fer front les despeses
de transport de la seva sortida per a participar a la trobada gegantera
a Salt (Girona) els passats 21 i 22 d’octubre de 2017.
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Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’entitat interessada, en legal forma,
fent-li avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I quan passen deu minuts per 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 5 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia cinc de
desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE
NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt el concurs per l’adjudicació de diversos
vehicles de la seva propietat fora d’ús; al nostre ajuntament n’hi ha estat assignat
un dels dos que es van sol·licitar. Properament caldrà anar-lo a recollir i fer-li la
posta apunt per tal que pugui funcionar correctament.
- S’ha rebut l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona per el qual es donen
per assabentats de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en relació
a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 24 (Parc de Llevant) i acorden
suspendre el procediment fins que es presenti un text refós on s’incorporin
diverses prescripcions i es verifiqui per part del ple de l’ajuntament.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES
PRESENTADES
EN
EL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL
PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de setembre de 2017, es
va aprovar l'expedient de contractació de les obres incloses dins del "Projecte
reforma parcial de la Casa de la Vila", per import de 103.328,82 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 85.395,72 €, pressupost net, i 17.933,10 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21% i un termini
d’execució de 6 mesos.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 205, de data 24
d’octubre de 2017, es publicà l'anunci de licitació.
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En data 30 de novembre de 2017, es va reunir la Mesa de contractació, i es va
establir la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:
 Relació de licitadors admesos:





Estructures Viloví SL
Edificacions i Reparacions Tarraco SL
Fulgencio Villar SL
Escavacions Casanova Bertran SL

La mesa de contractació es reuneix en data 30 de novembre de 2017 per a la
valoració de les ofertes contingudes en el sobre 2 amb el següent resultat:
LICITADOR: ESTRUCTURAS VILOVÍ SL
Proposta presentada:
Criteri 1 69.826,55 € (baixa 18,23%)
Criteri 2 24 mesos
Criteri 3 0
TOTAL

~

Puntuació
60 punts
10 punts
0 punts
70 punts

'

LICITADOR: EDIFICACIONS
I REPARACIONS TARRACO
SL
/
"?~-=-~'
Proposta presentada:
Puntuació
Criteri 1 81.040,54 € (baixa
5,10%)
26,78 punts
ÀN
'-,,_~ ~ U
Criteri 2 24 mesos"-. ,~V VI Jf 77
10 punts
Criteri 3 10.102,81€ '
30 punts
di r¡_.r /J ~
TOTAL
56,78 punts
/

'

'"

/

LICITADOR: FULGENCIO VILLAR
SL
'J
Proposta presentada:
Criteri 1 76.770,75 € (baixa 10,10%)
Criteri 2 24 mesos
Criteri 3 3.788,03 €
TOTAL

Puntuació
33,24 punts
10 punts
11,25 punts
54,49 punts

LICITADOR: EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL
Proposta presentada:
Puntuació
Criteri 1 l 82.833,85 € (baixa 3%)
9,87 punts
l
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1--1

Criteri 2 18 mesos
Criteri 3 0
l TOTAL l -

8 punts
0 punts
17,87 punts

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1
2
3
4

LICITADOR
ESTRUCTURES VILOVÍ, SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO
FULGENCIO VILLAR SL
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN

PUNTUACIÓ
70 Punts
56,78 Punts
54,49 Punts
17,87 Punts

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista la
Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldia.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
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Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte
“Reforma parcial de la Casa de la Vila”
1a. ESTRUCTURES VILOVÍ SL
2a. EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO
3a. FULGENCIO VILLAR SL
4a. EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN

Segon.

Requerir a l’empresa ESTRUCTURES VILOVÍ SL perquè, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció
d’aquest requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva
per un import de 3.491,33 €, acrediti disposar de la capacitat suficient
per contractar amb l'administració, aporti els certificats d’estar al
corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions
tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva
obtenció directa, i aboni les despeses de publicitat quantificades en
135,10 €.

Tercer.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

Quart.

Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de
recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA D’UNA
PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA URBANITZACIÓ ELS
COCONS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
de neteja d’una parcel·la de titularitat municipal a la urbanització Els Cocons.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa Volpal
Jardins i Serveis S.L., que compta amb la capacitat i la solvència escaients per
escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 25 de novembre de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre
el procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar, essent aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, Resolc:
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Primer.

Dur a terme els treballs de neteja d’una parcel·la de titularitat
municipal a la urbanització Els Cocons i adjudicar-lo, pel procediment
del contracte menor, al contractista Volpal Jardins i Serveis S.L. per
un import de 3.993,00 euros, dels que 693,00 euros corresponen al
21% d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 3.993,00 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són 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.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
catorze de desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i
Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE
DESEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Junta de Compensació de la urbanització Mas de Blanc - La guinardera, ha
presentat a tràmit el projecte de reparcel·lació del sector.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS A
LLARG TERMINI QUE TÉ CONTRACTATS L’AJUNTAMENT D’ACORD
AMB LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016
APROVADA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Ple de l’ajuntament en sessió de data 12 de desembre de 2017 va acordar
aprovar la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2016,
del que, en aplicació de la vigent normativa d’estabilitat pressupostària, en
resultat que aquest ajuntament ha de procedir a la amortització anticipada de la
totalitat dels crèdits a llarg termini.
En l’esmentada sessió del ple de l’ajuntament també es va acordar aprovar una
modificació del vigent pressupost amb la finalitat d’habilitar els crèdits
necessaris per a materialitzar aquesta amortització anticipada.
D’acord amb això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Procedir a la amortització anticipada dels diversos préstecs a llarg
termini vigents a dia d’avui amb les entitats bancàries d’acord amb el
següent detall:

_l

ENTITAT
B.B.V.A.
B.B.V.A.

CRÉDIT
ICO 0182.5634.83.0000036
0182.5634.17.9544533974
-

=

IMPORT
101.322,17
________LI 75.000,00 l
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,--

B.B.V.A.
B.B.V.A.
B.B.V.A.
B.B.V.A.
l B.B.V.A.

0182.5634.15.9544533982
0182.5634.12.9544634847
0182.5634.10.9546291356
0182.5634.15.9555020871
l 0182.5634.11.9555025351

'--

l

-,

31.285,7232.142,81138.954,64124.244,86l 89.264,22 J

Segon.

Aprovar la despesa corresponent als interessos meritats fins el dia de
la cancel·lació del préstecs així com de les altres depeses que això
pugui comportar.

Tercer.

Comunicar aquest acord a l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, tot indicant-los que aquesta amortització anticipada s’ha
de fer efectiva abans del proper dia 31 de desembre de 2017.”

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

PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE L’HORARI LABORAL DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DURANT LA JORNADA ELECTORAL
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017, D’ACORD AMB LES
DISPOSICIONS DE L’ORDRE TSF/253/2017, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de les eleccions convocades al Parlament de Catalunya pel dia 21 de
desembre de 2017 pel Govern Espanyol, en un dia laboral entre setmana, i tal
i com s’estableixen en l’ordre TSF/253/2017, de 28 de novembre, les
instruccions dictades pel Ministeri del Govern de l’Estat en que es determina la
participació de les persones treballadores en les eleccions, l’ajuntament ha
considerat necessari adoptar un acord al respecte.
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Tractant-se doncs d’un dret dels treballadors al sufragi, l’ajuntament assegurarà
la prestació dels serveis públics en general durant la jornada electoral.
En virtut del principi d’autoorganització, l’ajuntament té competència per establir
les mesures adients per tal de garantir la prestació dels serveis.
Atès el que disposa el paràgraf segon de l’article 10 del RDL 17/1977, de 4 de
març, sobre Relacions de Treball, que regula les facultats atribuïdes a l’alcaldia
en cas de vaga dels serveis públics pels articles 21 de la Llei 7/1985 Reguladora
de les Bases de Règim Local i 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir el permís retribuït i no recuperable de les persones
treballadores de l’ajuntament del Catllar que participin en la jornada
electoral i que acreditin el fet mitjançant el justificant de votació a l’ens.

Segon.

Establir les hores de permís segons la taula següent:
Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari
de votació (de 9 a 20 h):
Si la jornada de treball és inferior a 2 hores
diàries:
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació més de 2 hores i treballa menys de 4
hores:
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació 4 o més hores:
Treballadors a temps parcial:

Tercer.

0 hores de permís
0 hores de permís
2 hores de permís

4 hores de permís
Igual
que
els
anteriors
però
proporcional
al
temps de treball

Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per
tal que determini l’horari per anar a votar els treballadors que així ho
sol·licitin.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
REGULADORES
DEL
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE
REDACCIÓ DE PROJECTE, BÀSIC I EXECUTIU, D’UN EDIFICI
EDUCATIU
I
CONVOCATÒRIA
DEL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 2 de novembre de 2017 es acordar
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte
per la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici per ser
destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 9 de
novembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
El valor del contracte s’estima en 120.000,00 euros més l’IVA corresponent.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’un arquitecte per
la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici per
ser destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal, per un
import de licitació de 120.000,00 € i 25.200,00, en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.
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Quart.

Designar de manera específica els següents membres de la Mesa de
contractació dels serveis d’un arquitecte per la redacció d’un projecte
executiu per la construcció d’un edifici per ser destinat a equipament
públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre d’ensenyament secundari
i una escola de música municipal i procedir a la seva publicació en el
Perfil de contractant:

President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La senyora M Goretti Gatell i Anglés, regidora de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
El President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, o persona en qui delegui.
Un arquitecte designat pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Un arquitecte designat per l’alcalde del Catllar.
Secretari:
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 145.200,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 120.000,00 €, pressupost net, i 25.200,00 €
en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.326.62201 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
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comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A SUBVENCIÓ A
LA PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR PELS
TREBALLS DE PINTURA DE LES NAUS LATERALS, DEL CANCELL I
ALTRES ELEMENTS DE L’ESGLÉSIA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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 un subvenció per fer front a les despeses extraordinàries
de pintura de les naus laterals, cancell i porta d’entrada de l’església parroquial
Sant Joan Baptista del Catllar, i en que adjunta la corresponent factura del pintor
d’aquest municipi Josep M. Solé Boada, per un import de 3.812,71 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.812,71 euros a la Parròquia
Sant Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les
despeses extraordinàries de pintura de les naus laterals, cancell i
porta d’entrada de l’església parroquial Sant Joan Baptista del Catllar.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DE PARC DE LLEVANT, PLA PARCIAL 17 SECTOR
56 I PLA PARCIAL 8 SECTOR 24 DEL POUM PER DESPESES
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ORDINÀRIES D’ENLLUMENAT
L’EXERCICI DE 2017.

PÚBLIC

CORRESPONENTS

A

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista les sol·licituds formulades pel Sr. Manel Ceperuelo Huera, una, en
qualitat de gerent-administrador de la Junta de Compensació PP-17, d’aquest
municipi, i una altra com a secretari-gerent de l’Entitat Urbanística de
Conservació del Pla Parcial 8, d’aquest municipi i ambdues amb el
consentiment de la presidenta de les citades entitats.
La Junta de Compensació PP-17 del Catllar, sol·licita l’abonament de les
factures de l’enllumenat públic de dates 24 de febrer de 2017, per 660,74 €, de
25 d’abril de 2017, per 801,81 €, de 27 de juny de 2017, per 715,33 €, d’11 de
juliol de 2017, per 751,07 €, de 22 de setembre de 2017, per 94,44 € i de 4
d’octubre de 2017, per 696,91 €, el que fa un total de 3.720,30 €.
L’Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial 8 del Catllar, sol·licita
l’abonament de les factures de l’enllumenat públic de dates 3 de gener de 2017,
per 1.077,18€, de 9 de febrer de 2017, per 1.258,67 €, de 3 de març de 2017,
per 988,65 €, de 5 d’abril de 2017, per 988,42 €, de 4 de maig de 2017, PER
736,72 €, de 7 de juny de 2017, per 770,87 €, de 5 de juliol de 2017, per 642,16
€, de 4 d’agost de 2017, per 816,08 €, de 5 de setembre de 2017 per 806,56 €
i de 25 d’octubre de 2017, per 499,22 €, el que fa un total de 8.584,53 €.
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 2017, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 3.720,30 € equivalent al cent per cent de les
factures d’enllumenat públic de l’any 2017 de la Urbanització Parc de
Llevant sectors PP17, sector 56 del POUM, corresponents als
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períodes que consten a la part expositiva, presentades per la Junta
de Compensació PP-17, sector 56.

Segon.

Aprovar la despesa de 8.584,53 € equivalent al cent per cent de les
factures d’enllumenat públic de l’any 2017 de la Urbanització Parc de
Llevant PP08, sector 24 del POUM, corresponents als períodes que
consten a la part expositiva, presentades per l’Entitat Urbanística de
Conservació PP-8, sector 24.

Tercer.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Junta de Compensació
PP-17,sector 56 per 3.720,30 €.

Quart.

Abonar l’import de la despesa aprovada a l’Entitat Urbanística de
Conservació PP-8, sector 24 per 8.584,53 €.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació PP-17,
sector 56 i a l’Entitat Urbanística de Conservació PP-8, sector 24 del
POUM.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LES PETICIONS DE SUBVENCIÓ
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE PARC DE LLEVANT, PLA
PARCIAL 17 SECTOR 56 I PLA PARCIAL 8 SECTOR 24 DEL POUM
PER DESPESES CORRESPONENTS A CONSUMS ELÈCTRICS
D’EXERCICIS 2012 A 2016.

Es dóna compte de la següent proposta:
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“El Sr. Manuel Ceperuelo Huera actuant en representació de l’Entitat
Urbanística de Conservació del Pla Parcial 8, sol·licita de l’ajuntament que es
faci càrrec de l’import de 101.929,91 corresponents a la despesa en energia
elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012 a 2016, ambdós
inclosos, per import de 62.419,24 i de la despesa d’energia elèctrica de l’estació
depuradora del sector dels anys 2012 a 2017, ambos inclosos, per un import de
39.510,67.
El Sr. Manuel Ceperuelo Huera actuant en representació de l’Entitat Urbanística
Junta de Compensació del Pla Parcial 17, sol·licita de l’ajuntament que es faci
càrrec de la despesa en energia elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels
anys 2012 a 2016, ambdós inclosos, per import de 13.861,82.
Aquest ajuntament té acordat assumir les despeses d’enllumenat públic dels
dos sector abans esmentat amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, per
tant les despeses d’enllumenat públic meritades amb anterioritat i les despeses
corresponents a l’estació depuradora hauran de ser assumides per les
respectives entitats urbanístiques.
Per això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Manuel Ceperuelo Huera
actuant en representació de l’Entitat Urbanística de Conservació del
Pla Parcial 8, relativa al pagament de la despesa en energia elèctrica
de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012 a 2016, ambdós
inclosos, per import de 62.419,24 i de la despesa d’energia elèctrica
de l’estació depuradora del sector dels anys 2012 a 2017, ambos
inclosos, per un import de 39.510,67.

Segon.

Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Manuel Ceperuelo Huera
actuant en representació de l’Entitat Urbanística Junta de
Compensació del Pla parcial 17, relativa la pagament de la despesa
en energia elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012
a 2016, ambdós inclosos, per import de 13.861,82.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són 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.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-ú de desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i
Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE
DESEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de desembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya ens ha estat assignada una subvenció per import de 48.825,00 euros
amb la finalitat de finançar l’arranjament del camí de Tarragona.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE DECLARAR DESERT EL CONCURS DE LA TORRE
D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 19 d’octubre de 2017 es
va aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del servei de
Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació i s’aprovà el corresponent plec de clàusules
administratives.
Mitjançant anunci publicat al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la
Província número 219, de 14 de novembre de 2017, s’obrí el termini per a la
presentació d’ofertes, durant el qual únicament se’n presentà una a nom del Sr.
Joan Ramon Margalef Vizcarri.
Reunida la Mesa de contractació en sessió de data 5 de desembre de 2017 per
procedir a l'obertura de la documentació administrativa i de la proposta tècnica
es constatà que la documentació corresponent a la segona no complia
manifestament amb els mínims establerts al plec de clàusules administratives
en quant al contingut de la memòria de gestió establert a l’annex 4 per remissió
expressa de la clàusula novena del plec de condicions, essent inviable procedir
de conformitat a la clàusula 12 i remetre la documentació a un Comitè d’Experts,
essent, conseqüentment, desestimada per la mesa. A aquests efectes es
recomanà mantenir una entrevista amb el licitador per corroborar aquesta
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situació o la possibilitat d’esmena i millora de la documentació, reunió que es
feu efectiva el dia 12 de desembre de 2017 entre el Sr. Margalef Vizcarri, el
vocal Sr. Jordi Reina i la secretària de la mesa de contractació, concloent-se
que el proposant descartava continuar amb el procés.
Així doncs, i d’acord amb l’article 84 RGLCAP i 151.3 TRLCSP escau declarar
deserta la licitació a l’haver sobrevingut la manca d’oferta o proposició
admissible d’acord amb els criteris contemplats al Plec de condicions, tot
informant al licitador que si vol impugnar aquella decisió, en tant que acte de
tràmit qualificat, procedeix interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan
que el va dictar, la Mesa, o davant de l'òrgan de contractació, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
c) 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).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
f) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
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Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Declarar desert el procediment per a la contractació de la concessió
de la gestió del servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu,
mitjançant procediment obert, a l’haver sobrevingut la manca d’oferta
o proposició admissible d’acord amb els criteris contemplats al Plec
de condicions.

Segon.

Notificar el present acord als interessats en legal forma.

Tercer.

Establir que contra la present resolució es podrà interposar recurs
d'alçada davant del mateix òrgan que la va emetre, la Mesa, o davant
de l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació.

Quart.

Una vegada esdevingui ferm el present acte, procedir a l’arxiu definitiu
de l’expedient.”

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL BAR RESTAURANT
DE LA TORRE D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local es declarà desert l’expedient de
contractació de la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la
Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació
per quant l’única proposta presentada no complia amb els requisits establerts
al plec de clàusules administratives particulars.
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Per al normal funcionament del servei esmentat escau obrir un nou procediment
de contractació per a la concessió de la gestió, incorporant al mateix l’informe
de legalitat emès pel Secretari Interventor en data 9 de juny de 2017.
Examinat, doncs, el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte, basat en el que regí l’anterior procediment de contractació,
tot incloent algunes precisions, esmenes i correccions, com la d’incrementar el
termini de durada del contracte que passa dels 3 anys més 2 possibles anys
addicionals de pròrroga als 7 anys de durada més una pròrroga potestativa de
fins a 3 anys de durada.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
mitjançant acord adoptat en sessió de data 12 de juliol de 2016.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regiran la contractació de la concessió.
Tercer.

Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Perfil del
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La senyora Teresa M Canela i Armengol, regidora de
l’ajuntament o persona en qui delegui.
La senyora M Goretti Gatell i Anglès, regidora de
l’ajuntament o persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’ajuntament.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari: La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.
Sisè.

Establir que contra la present resolució es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini
d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
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procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’APROVACIÓ PLEC
ENLLUMENAT MAS DE CARGOL.

5.

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Mas de Cargol.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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).
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-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Mas de Cargol mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
licitació de 36.697,57 €, i 7.496,49 €, en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
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Secretari:

El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 43.194,06 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 35.697,57 €, pressupost net, i 7.496,49 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PLEC
ENLLUMENAT COLL DE TAPIOLES.

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Coll de Tapioles.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Coll de Tapioles mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
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licitació de 37.169,22 €, i 7.805,88 €, en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 44.975,10 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 37.169,22 €, pressupost net, i 7.805,88 € en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ
ENLLUMENAT PINALBERT.

PLEC

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Pinalbert.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Coll de Tapioles mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
licitació de 28.034,44 € i 5.887,23 € d’IVA€, en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
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President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 28.034,44 € i 5.887,23 € d’IVAIVA
inclòs, amb el desglossament següent: 37.169,22 €, pressupost net, i
7.805,88 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus
del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del
pressupost vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en
els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PRORROGA CONTRACTE NETEJA CASA
DE LA VILA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, xa comunicar a aquest ajuntament que el dia 15 de juliol cessava en la
prestació dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 s’ha constatat efectivament aquest cessament
d’activitat.
L’ajuntament mitjançant decret 2017/365 de data 18 de juliol va contractar, de
forma urgent, el servei de neteja de les dependències municipals de la casa de
la vila atès que la prestació d’aquest no es pot interrompre ni afectar els serveis
municipals mentre es licita i adjudica un contracte integral de serveis de neteja.
Aquest nou contracte es va fer per un període 3 mesos, amb la previsió
d’efectuar el corresponent concurs dins d’aquest període.
Havent transcorregut el termini inicial de tres mesos sense que el concurs per
l’adjudicació del servei hagi finalitzat es fa necessari prorrogar el contracte
subscrit amb l’empresa Grup TESCO Facility, Management & Services.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Aprovar la prorroga del contracte de neteja de les dependències
municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Grup TESCO Facility,
Management & Services per un import de 838,00 euros i 175,98 euros
d’IVA, fins l’adjudicació definitiva del nou contracte mitjançant el
corresponent concurs i per un període màxim de nou mesos.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920-22700 del vigent
pressupost.
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Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PRORROGA CONTRACTE NETEJA
ESCOLES.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, xa comunicar a aquest ajuntament que el dia 15 de juliol cessava en la
prestació dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 s’ha constatat efectivament aquest cessament
d’activitat.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de govern local de data 7 de
setembre va contractar, de forma urgent, el servei de neteja de les instal·lacions
de l’escola de primària de l’Institut Escola l’Agulla atès que la prestació d’aquest
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no es pot interrompre ni afectar els serveis municipals mentre es licita i adjudica
un contracte integral de serveis de neteja.
Aquest nou contracte es va fer per un període 3 mesos, amb la previsió
d’efectuar el corresponent concurs dins d’aquest període.
Havent transcorregut el termini inicial de tres mesos sense que el concurs per
l’adjudicació del servei hagi finalitzat es fa necessari prorrogar el contracte
subscrit amb l’empresa Grup TESCO Facility, Management & Services.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Aprovar la prorroga del contracte de neteja de les dependències
municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista LYMM, SL, amb NIF B55575781, per un import de de 3.696,07 euros i 776,17 euros d’IVA,
fins l’adjudicació definitiva del nou contracte mitjançant el
corresponent concurs i per un període màxim de nou mesos.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 323-22700 del vigent
pressupost.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ SERVEIS COMPLEMENTARIS VIA
PÚBLICA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Un dels membres de la brigada municipal ha presentat la baixa voluntària del
servei. Degut a l’acumulació de tasques que sofreix durant aquest període la
brigada municipal i fins a cobrir la vacant pel procediment de creació d’una
borsa de treball de peons de serveis comeses diverses (brigada), es considera
convenient que per continuar realitzant correctament la neteja viària i
manteniment de la via pública del municipi es contracti durant un mes un operari
mitjançant una empresa.
Per aquest motiu s’ha sol·licitat oferta a l’empresa VOLPAL Jardins i Serveis
SL, que importa la quantitat de 2.395,00 € i 502,95 € (IVA inclós)
respectivament.
D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren contractes
menors quan es tracti de contractes d’obres els inferiors a 50.000 euros i
aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.-

Adjudicar directament l’execució dels treballs de neteja viària i
manteniment de la via pública del municipi a l’empresa VOLPAL
Jardins i Serveis SL, per la quantitat de 2.897,95 euros (IVA inclòs).

Segon.-

Aprovar la despesa per import de 2.897,95 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.

Tercer.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES BORSA TREBALL BRIGADA URGENT.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de la comunicació de baixa voluntària del treballador el Sr. Ramon Tomàs
treballador de la brigada municipal, en règim d’interinatge, a data de meitats del
mes de desembre.
Donada la necessitat de cobrir aquest lloc de treball de manera urgent per tal de
donar continuïtat a la prestació del servei es fa necessari iniciar un procés selectiu
amb constitució de borsa de treball per tal d’incorporar com a mínim una persona
en substitució de la que causa baixa a dia d’avui.
Per part del secretari interventor s’ha procedit a la redacció d’unes bases que han
de regir el procés selectiu per constituir una borsa de treball per a personal de
brigada (peons de serveis de comeses diverses).
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 la prestació dels serveis
municipals, les tasques de la brigada.
Segon.-

Procedir a la convocatòria del procés de selecció per constituir una borsa
de treball de brigada.
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Tercer.-

Aprovar les bases d’aquesta selecció.

Quart.-

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la web municipal.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ REMOLC.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera aconsellable per part de l’Ajuntament l’adquisició d’un remolc per
realitzar les tasques habituals de la brigada municipal. Aquest cal que sigui de
doble eix, de 900 kg, amb fre d’inèrcia, amb porta-taulons desmuntables,
laterals abatibles i desmuntables i una MMA (Massa Màxima Autoritzada) de
750 quilos per garantir el desenvolupament de les tasques habituals i
presentació de serveis que realitza l’ajuntament.
Es considera adequat recórrer al mercat per trobar un remolc a un preu
avantatjós, atesa l’oferta existent en aquest sector.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa REMOLQUES SPEEDREM, SL, per a
realitzar aquesta compra degut a que aquesta empresa compta amb l’habilitació
professional necessària.
Vist que la junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 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
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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 contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en
aquest supòsit es podran adjudicar directament.
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per l’adquisició d’un remolc per
destinar-lo a tasques de la brigada municipal per import de 3.388 € .
Segon.- Adjudicar directament el subministrament del remolc a l’empresa
Remolques Sppedrem, SL per la quantitat de 3.388,00 €, (2.800,00 €
més 588,00 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PINTURA VESTIDORS TORRE D’EN
GUIU.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“Atès l’estat actual dels vestidors, ubicats a la Torre d’en Guiu, esdevé
necessari eliminar les antigues restes de pintura en mal estat, cal per això
realitzar treballs de massillat i pintat de sostres, parets amb pintura plàstica
blanca i esmaltat de portes i marcs amb esmalt blanc mate amb a la finalitat
d’allargar la durabilitat dels vestidors.
Consultada la qüestió s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa APLINT
SCP, per quan compta amb l’habilitació professional necessària a més
d’experiència en l’execució de treballs similars, essent la seva oferta de
1.150,71 € (951,00 més 199,71 € corresponents al 21% d’IVA).
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. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
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 que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.-

Adjudicar directament l’execució dels treballs de pintat dels
vestidors de la Torre d’en Guiu a l’empresa APLINT SCP per la
quantitat de 1.150,71 € (equivalents a 951 € més 199,71 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.-

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients,
informant l’adjudicatari que el pagament de la factura corresponent
es retindrà un 2% en concepte de garantia definitiva, d’acord amb
els article 95 i 96 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ REMESA FACTURES.
Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 31 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017 (1) per un import de
72.385,43 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de govern local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de govern local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 31 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017
(1) i que ascendeix l’import total de 72.385,43 €.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
15. PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIÓ CLUB UKELELE.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, en nom i
representació del Club d’Ukeleles del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros al Club d’Ukeleles
del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament corresponents a l’any 2017.

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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
16. PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIÓ FUNDACIÓ CASTELL DEL
CATLLAR.
Es dóna compte de la següent proposta:
“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 corresponents a l’any 2017.
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.
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Vist que a la sessió del Patronat de la Fundació Castell del Catllar, de 4 d’abril
de 2017, es va aprovar el pressupost per a l’exercici de 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 10.000 euros al Patronat de la
Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament corresponents a l’any 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
17. PROPOSTA REPARTIMENT SUBVENCIÓ EMATSA – ENTITATS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“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 sens 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 un import de 10.750,00 euros.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’agost
de 2017 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser
formalitzat entre ambdues parts el dia 10 d’octubre.
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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 EMATSA pel
foment de les pràctiques esportives i la difusió de la cultura d’acord
amb el següent quadre:
ENTITAT
Colla de Diables del
Catllar
Club Futbol Sala El Catllar
Atlètic
Ajuntament del Catllar
Ajuntament del Catllar
Total

Segon.

/

ACTIVITAT
Actes de foment de la
cultura
Pràctica del futbol sala

IMPORT
3.000,00€

Construcció de 4 caps
grossos
Instal·lació d’un parc de
Salut-Joves

3.000,00€

3.000,00€

1.750,00€
10.750,00€

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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
18. PROPOSTA SUBVENCIÓ CORAL SANT NICASI.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“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 un subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.300 euros a la Coral Sant
Nicasi del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament corresponents a l’any 2017.

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.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
19. PROPOSTA SUBVENCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SANT ROC.
Es dóna compte de la següent proposta:
“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
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 quatre factures de l’enllumenat públic corresponent
als períodes del 16.02.2017 a 31.05.2017, per 2.102,53 euros, del 31.05.2017
al 15.06.2017, per 32,49 euros, del 15.06.2017 al 17.08.2017 per 143,02 euros,
i del 17.08.2017 al 20.11.2017, per 3.017,33 euros, el que fa un total de
5.295,37 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
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 2017, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar la despesa de 2.647,69 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
16.02.2017 a 31.05.2017, del 31.05.2017 al 15.06.2017, del
15.06.2017 al 17.08.2017, i del 17.08.2017 al 20.11.2017,
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.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
20. PROPOSTA ACTIVITATS ESPORTIVES JUDO FAMÍLIA MEZQUA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 11 de desembre de 2017 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la
urbanització Esplai Tarragoní, ha sol·licitat una subvenció, per a la passada
temporada 2016-2017, per a l’exercici i promoció d’activitats esportives per a la
pràctica de judo que exerceix el seu fill Javier Cabello Ortiz, de 19 anys i
categoria de menys de 73 kilograms, 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 2016-2017 que importa la quantitat de 3.380 €.
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Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del
seu fill, Javier Cabello Ortiz una subvenció per import de 676,00 €
(sis-cents setanta-sis euros) en virtut de l'establert a la base cinquena
de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica del judo,
temporada 2016/2017 i de la dotació pressupostària de l’ajuntament
respecte als ajuts.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma, fent-li
avinent el següent:
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
21. PROPOSTA HORARI VIGILANTS 2018.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Per tal de fixar els horaris de la jornada laboral del vigilants municipals, s’han
dut a terme vàries reunions entre el Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en
nom i representació del col·lectiu de vigilants municipals, el Sr. alcalde i/o el
regidor de personal de l’ajuntament, i/o l’adjunt de secretaria, i s’ha previst un
quadrant horari que s’adjunta entre allò pactat per ambdues parts, però pot ser
susceptible d’alguna modificació.
L’horari laboral dels vigilants municipals que actualment realitzen, diferencia les
tardes d’estiu de les d’hivern, i és el que es resumeix en el quadre següent:

Matí
Tarda

Estiu
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.30 h

Hivern
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.00 h

A banda de l’horari, el quadrant inclou i absorbeix, totes les festivitats, dies de
vacances i assumptes propis de cadascun dels vigilants de forma individualitzada,
tenint en compte els beneficis que en matèria de personal ha aprovat l’ajuntament.
També s’inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen
durant l’any 2018, com ara les festes majors d’estiu i d’hivern, diferents proves
esportives o la revetlla de Sant Joan; ara bé, alguns d’aquest actes, per motius
varis poden variar de dates o suspendre’s, però de moment estan fixats com a
molt provables; en el cas que això esdevingui caldrà corregir-ne el quadrant a
efectes del còmput d’hores anuals.
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En aquest quadrant previst, resulta que l’ajuntament encara disposarà d’un
romanent de 42,5 hores del TIP 002; 49 hores del TIP 004 hores, 38 hores del
TIP 005 i 38 hores del TIP 006, al seu favor, per poder atendre necessitats
concretes i puntuals de servei, com per exemple substituir el representant sindical
dels funcionaris quan aquest agafi permís per hores sindicals, o reforç de torn en
visites institucionals, etc. En cas d’acabar l’any amb un saldo negatiu, l’ajuntament
es reserva el dret de disposar d’aquestes hores durant el primer semestre de l’any
següent.
Vist l’informe favorable del secretari interventor de l’ajuntament que consta a
l’expedient, i en el qual es constat que el nombre d’hores efectives a fer pels
vigilants durant l’any 2018 és de 1.657,50 hores, d’acord amb el següent detall:
Total dies any 2018 (365 x 7,5 h)
Diumenges any 2018 (52 x 7,5 h)
Dissabtes any 2018 (50 x 7,5 h)
Vacances any 2018 (22 x 7,5 h)
Festius any 2018 (14 x 7,5 h)
Assumptes propis any 2018 (6 x 7,5 h)
Total hores efectives any 2018

2.737,50 h
-390,00 h
-375,00 h
-165,00 h
-105,00 h
-45,00 h
1.657,50 h

En qualsevol moment que es produeixin canvis de torn o altres motius de
modificació, caldrà anar actualitzant el quadrant; en el ben entès que prèviament
s’haurà d’haver comunicat el canvi de torn, altrament no tindrà cap efecte sobre
el còmput d’hores anuals.
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:
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Primer.

Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels
vigilants municipals per a l’any 2018, 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 traslladarla als representants sindicals.”

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

ARTISTA

AMB

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per la celebració del Nadal està previst realitzar una actuació artística al terme.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa LA DESTILERIA SCP per la realització
de l’actuació QUARTET MELT pel dia 22 de desembre de 2017.
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D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes de serveis, els d’import inferior
a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament el contracte de serveis a l’empresa LA
DESTIL·LERIA SCP per la realització de l’actuació de l’espectacle
Nadal amb el QUARTET MELT pel dia 22 de desembre de 2017,
per la quantitat de 4.053,50 euros (3.350,00 € més 703,50 €
corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
23. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ARQUITECTE –
INFORMES URBANÍSTICS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“1.1. Conseqüència de diverses intervencions quirúrgiques a les que fou sotmès
l’arquitecte municipal, la tasca d’emissió d’informes en relació a les llicències
urbanístiques fou adjudicada a l’arquitecte Jonathan López Skoog.
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1.2. Degut a l’acumulació de tasques del departament d’urbanisme i a que
l’arquitecte municipal es troba posant en funcionament l’oficina de gestió
integral del territori, escau la contractació d’un arquitecte per tal de substituir-lo
en les tasques d’emissió d’informes en relació a les llicències urbanístiques que
hagi de concedir aquest ajuntament.
1.3. L’arquitecte Jonathan López Skoog, valorada positivament la tasca
realitzada i el coneixement del planejament municipal, ha presentat una oferta
dels seus serveis tècnics per al període comprés entre els mesos de gener a
juny de 2018. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de vuit mil set-cents
euros (8.700,00 €) i mil vuit-cents vint-i-set (1.827,00 €) d’IVA.
1.4. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 14 de desembre de
2017, 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.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
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 (endavant TRLCSP).
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.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2.2. 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.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern local adopti els següents acords:
Primer.- Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de
llicències urbanístiques durant els mesos de gener a juny de 2017,
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mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Jonathan López Skoog per un import de vuit mil set-cents euros
(8.700,00 €) i mil vuit-cents vint-i-set euros (1.827,00 €) d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit mil set-cents euros (8.700,00
€) amb càrrec a la partida 920.22730 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2017, 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’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
24. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA LLAR INFANTS
BAOBAB.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació, es
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació
al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 es va adjudicar
el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a l'empresa
Fundació Privada En Xarxa.
Posteriorment es va procedir a la liquidació del contracte amb l’anterior
concessionària, emetent-se informe favorable a la devolució de la fiança
dipositada en garantia del compliment del contracte.
Per part de l’anterior concessionària s’ha fet entrega de tota la documentació
relativa als nens que assisteixen a la llar d’infants, tant dels del curs actual, com
dels que hi van assistir en cursos anteriors.
A la vista de l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord.
Primer.

Retornar a la societat BAOBAB la fiança dipositada en aquest
ajuntament en concepte de garantia pel correcte compliment del
contracte de gestió de la llar d’infants municipal.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’empresa interessada, així com al
departament d’intervenció.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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25. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són 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.
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