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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 
D’ABRIL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vint-i-
sis d’abril de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 

CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 12 
D’ABRIL DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.014(287)) I EXTRAORDINÀRIA 
URGENT DE DATA 17 D’ABRIL DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.015(308). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 d’abril de 2018, i extraordinària 
urgent de data 17 d’abril de 2018, les qual havien estat trameses juntament amb 
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa ambdues actes són aprovades per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
Es dóna la paraula al Sr. Secretari que informa breument de l’avenç del resultat 
de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2017, incloent el  
romanent de tresoreria, i que de forma resumida és: 
 
Drets reconeguts nets 4.010.792,74 € 
Obligacions reconegudes netes 3.812.386,07 € 
Ajustos pressupostaris  607.690,73 € 
Resultat pressupostari ajustat  806.406,67 € 

 
En quant al romanent de tresoreria: 
Fons líquids  2.870.106,86 € 
Drets pendents de cobrament 1.220.317,88 € 
Obligacions pendents de pagament i pendents d’aplicació  882.964,99 € 
Romanent de tresoreria total 3.207.459,75 € 
Saldos de cobrament dubtós 571.815,78 € 
Finançament afectat  655.901,21 € 
Romanent per a despeses generals 1.979.742,76 € 

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS. 

(CODI1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
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- Adquisició de plaques de senyalització provisional de prohibit aparcar per 

quant es realitzin activitats (20 plaques de 80x60 cm R-307) amb un 
requadre personalitzable.  

- Adquisició d’una senyal de direcció obligatòria per a la instal·lació al Camí 
Vell de l’Estació. 

- Despesa elèctrica del Pou Boronat recentment adquirit per l’ajuntament. 
 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses degudament capacitades per 
realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que 
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la 
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que 
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar el subministrament de 20 plaques de senyalització 

provisional de prohibit aparcar (80x60 cm, model R-307) a l’empresa 
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL (TRÀFIC I SERVEIS), per la 
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quantitat de 210,36 € de principal més 44,17 € en concepte d’IVA, 
essent el total de 254,53 € (dos-cents cinquanta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims) 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 el subministrament d’una senyal de direcció 

obligatòria (disc alumini ECO de 600 mm) a l’empresa SEÑALES 
GIROD, SL, per la quantitat de 29,94 € de principal més 6,29 € 
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 36,23 € (trenta-sis 
euros amb vint-i-tres cèntims) d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

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

quantitat de 756,17 €, d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert a les factures emeses per la 
companyia números P1M801N0342930 i P1M801N0502476 
incorporades a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2017 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 9 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (3) AD 2017 per un import 
de 14.344,03 euros. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
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 9 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (3) AD 
2017 i que ascendeix l’import total de 14.344,03 €. 

 
Segon.  Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.” 

 

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

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 10 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (4) per un import de 
33.962,01 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 10 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (4) i 
que ascendeix l’import total de 33.962,01 €. 

 
Segon.  Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.” 

 

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

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RELATIVA AL 
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PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE 
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT 
MUNICIPAL, CURS 2017-2018 (CODI 2.2.5.1 2018.017(316)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 16 de 
març de 2018 s’han aprovat, entre d’altres, la convocatòria per a la concessió 
de subvencions en el marc del programa extraordinari d’ajuts per al 
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i  del primer 
cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017-2018. 
 
La convocatòria preveu un ajut corresponent a 875 € per alumne i curs. 
 
El termini per a la concurrència als ajuts esmentats fineix el dia 27 d’abril de 
2018, i essent escaient no esperar fins al darrer moment per presentar la 
sol·licitud, el passat 19 d'abril de 2018 es va materialitzar la concurrència, tot 
sol·licitant un ajut en el seu grau màxim. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la 
concurrència a la susdita convocatòria d’ajuts de 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ATORGAMENT DELS AJUTS DEL COST DELS 

LLIBRES DE TEXT DELS ALUMNES DE L’INSTITUT ESCOLA 
L’AGULLA (CODI 2.2.5.2 2018.002(34)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“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 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. 

 

Ates 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 dels llibres de text de 

primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla als alumnes que tot 
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seguit es relacionen pel curs 2017-2018, segons la pseudodominació 

següent, la qual consta detallada en l'expedient administratiu: 

 

 CURS ALUMNE 

1 P3 MJF 

2 P3 LCA 

3 P3 AFP 

4 P3 SFM 

5 P3 NRB 

6 P3 ZRT 

7 P3 NRT 

8 P3 JD 

9 P3 NS 

10 P3 EMB 

11 P3 GMR 

12 P3 JCD 

13 P3 MRS 

14 P3 MBC 

15 P4 DVP 

16 P4 AGG 

17 P4 GGG 

18 P4 BMM 

19 P4 TMR 

20 P4 GMR 

21 P4 ISH 

22 P4 JOA 

23 P4 AMS 

24 P4 XPV 

25 P4 SRA 

26 P4 MFG 

27 P4 BTL 

28 P4 ZMB 

29 P4 POC 

30 P5 MBF 

31 P5 MJF 

32 P5 ICC 

33 P5 ACC 

34 P5 MMA 

35 P5 DGM 

36 P5 AAM 

37 P5 AMB 

38 P5 JRS 
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39 P5 BRA 

40 P5 AFM 

41 P5 LNL 

42 P5 VRS 

43 P5 GBC 

44 P5 PPL 

45 1R  DAF 

46 1R GEV 

47 1R LBM 

48 1R LCC 

49 1R NMR 

50 1R ASI 

51 1R MSF 

52 1R EOA 

53 1R INR 

54 1R CGB 

55 1R MRL 

56 2N  MEC 

57 2N DSB 

58 2N STL 

59 2N MFR 

60 2N SRS 

61 2N LSL 

62 2N PGM 

63 2N LCD 

64 2N MDG 

65 2N YAV 

66 2N MC 

67 2N XGO 

68 2N FMM 

69 2N SOC 

70 3R TGG 

71 3R RMF 

72 3R ELP 

73 3R NMB 

74 3R GSB 

75 3R JCS 

76 3R NBM 

77 3R MLLT 

78 3R EMR 

79 3R ASF 

80 3R MAG 
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81 3R OVM 

82 3R CRS 

83 3R MH 

84 3R PMG 

85 3R MCM 

86 3R SMP 

87 3R AZR 

88 4T DLQ 

89 4T IGU 

90 4T NCS 

91 4T PGR 

92 4T ESC 

93 4T LRV 

94 4T NDG 

95 4T JFB 

96 4T MC 

97 4T AGG 

98 4T ASB 

99 4T AAG 

100 5È KGB 

101 5È MBL 

102 5È DLP 

103 5È CCS 

104 5È EGB 

105 5È ADC 

106 5È GCS 

107 5È LCR 

108 5È ACR 

109 5È MSL 

110 5È ADS 

111 5È HSB 

112 5È DRS 

113 5È BMR 

114 5È VAC 

115 5È GSI 

116 5È MBM 

117 5È PFB 

118 5È HBP 

119 5È MSB 

120 6È ALQ 

121 6È IGG 

122 6È MRP 
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123 6È MPS 

124 6È MFG 

125 6È ALLT 

126 6È JEV 

127 6È TTL 

128 6È JFR 

129 6È LVM 

130 6È BSL 

131 6È JVG 

132 6È IGB 

133 1R ESO NGG 

134 1R ESO AGB 

135 1R ESO ERM 

136 1R ESO AEA 

137 1R ESO DFLL 

138 1R ESO ABM 

139 1R ESO JDS 

140 1R ESO EGR 

141 1R ESO ASM 

142 1R ESO GSL 

143 1R ESO PVR 

144 1R ESO NSF 

145 1R ESO BAV 

146 1R ESO IPB 

147 1R ESO PYS 

148 1R ESO EMM 

149 1R ESO MRL 

150 1R ESO MCC 

151 1R ESO BES 

152 2N ESO JBM 

153 2N ESO ATC 

154 2N ESO ABM 

155 2N ESO ARP 

156 2N ESO SMM 

157 2N ESO LBP 

158 2N ESO MAS 

159 2N ESO AGG 

160 2N ESO MYS 

161 2N ESO DGG 

162 2N ESO ACS 

163 2N ESO AMB 

164 3R ESO HGU 
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165 3R ESO ITC 

166 3R ESO RRB 

167 3R ESO EL 

168 3R ESO DVG 

169 3R ESO HK 

170 3R ESO IPP 

171 3R ESO DES 

 

Segon. Denegar l’ajut als alumnes que tot seguit es relacionen pel fet de no 
estar empadronats al municipi: 

 
 CURS ALUMNE 

172 P3 AKG 

173 1R ESO ARV 

 
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: 

 

 CURS ALUMNE 

174 P3 AGP 

175 P4 ADB 

176 P4 EMR 

177 P4 BNA 

178 P5 RBS 

179 P5 DAM 

180 P5 SSC 

181 1R AGP 

182 1R FVG 

183 2N  LLG 

184 2N ECM 

185 3R SPC 

186 3R ASC 

187 4T DDB 

188 4T PCM 

189 4T IMR 

190 4T APC 
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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 i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I 

SANEJAMENT DE DIFERENTS ABOCADORS INCONTROLATS AL 
MUNICIPI (CODI 1.4.6 2018.026(331)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Detectat pel servei dels vigilants municipals un seguit d’indrets al llarg del terme 
municipal on s’han fet abocaments incontrolats de runes i matèries inerts, 
principalment a redós de camins municipals, que comprometen el medi 
ambient, poden representar un perill per a les persones i menyscaben la imatge 
i l’ornat públic. 
 

191 4T ERM 

192 4T JPC 

193 5È ALG 

194 5È TAM 

195 5È SSC 

196 5È EL 

197 6È ASM 

198 6È DRP 

199 6È MGP 

200 1R ESO ALG 

201 1R ESO DRM 

202 2N ESO CGM 

203 2N ESO NGA 

204 3R ESO OCM 

205 3R ESO MGP 
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Considerant necessari procedir a la retirada d’aquests abocaments i el 
restabliment de les condicions naturals primigènies, s’ha sol·licitat pressupost a 
l’empresari Jordi Bové i Fraga per a l’execució dels treballs de retirada de les 
restes i disposició a gestor autoritzat de residus, essent l’oferta presentada de 
7.139 €, dels quals 5.900 € corresponen al principal i 1.239 € equivalen al 21% 
d’IVA.   
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i els d’obres de menys de 
40.000 euros, que en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora 
estableix que la tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €, essent la xifra total 
contractada amb l’empresari que es proposa com a adjudicatari de 24.871,14 € 
acumulada durant les anualitats de 2017 i 2018, dels quals només 1.730,30 € 
tenen un objecte del contracte equivalent al que és objecte del present 
expedient. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Dur a terme els treballs de neteja i sanejament de diferents punts 

d’abocament incontrolat de runes i residus  al terme municipal. 
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Segon.  Adjudicar els treballs al contractista Jordi Bové i Fraga per un import 
de 5.900 € més 1.239 € d’IVA, essent el total de 7.139 € (set-mil cent 
trenta-nou euros). 

 
Tercer. Aprovar la despesa per import de 7.139 € amb càrrec al pressupost 

municipal vigent. 
 
Quart. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona empresària adjudicatària.  
 
Sisè. 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.” 

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

MATRÍCULA DE LA LLAR INFANTS MUNICIPAL PER AL CURS 2018-
2019 (CODI 11 2018.001(332)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El calendari oficial per al procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars 
d'infants (o escoles bressol) públiques és el següent: 
 
Oferta de places escolars: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018 
Presentació de sol·licituds: del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018 
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018 
Presentació de reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2018 
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Sorteig del número de desempat: del 23 al 25 de maig de 2018 
Llista ordenada definitiva: 1 de juny de 2018 
 
Posteriorment, la matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada serà 
del 4 al 8 de juny de 2018. 
 
La direcció de la gestora de la llar d’infants municipal, mitjançant escrit de 18 
d’abril passat va proposar, el calendari de preinscripció i matrícula següent:  
 
Presentació de sol·licituds: del 2 al 15 de maig de 2018 
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018 
Presentació de reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2018 
Sorteig del número de desempat: del 28 de maig de 2018 
Llista ordenada definitiva: 30 de maig de 2018 
Matrícula: del 4 al 9 de juny 
 
Per haver establert un calendari propi del centre calia haver-ho efectuat i fet 
públic abans del 6 d’abril de 2018 i havia de respectar el període comprès entre 
el 23 d'abril i el 15 de juny de 2018.  
 
Malgrat no haver respectat ambdues condicions, la petició de la direcció del 
centre només fa un ajust en quant a l’inici del període de preinscripció degut a 
que el dia 30 d’abril, primer del període, havia estat designat com a de lliure 
disposició del centre en el calendari escolar del curs 2017-2018 i el dia 2 de 
maig era inhàbil per ser festiu oficial. En quant a la publicació de la llista 
ordenada, la data proposada cau fora de les previstes al calendari oficial, i el 
període de matrícula proposat coincideix amb la data inicial, però no amb la 
final, i per tant, aquests dos darrers ajustos no es podran autoritzar. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Acceptar la proposta de concreció del període de presentació de 

sol·licituds de preinscripció a la llar d’infants municipal l’Agulla 
efectuada per la direcció del centre i establerta del 2 al 15 de maig de 
2018. 
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Segon. Denegar la proposta de canvi de les dates previstes per a la publicació 

de la llista ordenada i de finalització del període de matrícula per quan 
contradiuen el calendari oficial al que estem sotmesos. 

 
Tercer. Requerir a la direcció del centre per tal que concreti la data de 

celebració del sorteig del número de desempat establint un dels dies 
compresos entre el 23 al 25 de maig i que el final del període de 
matrícula es fixi al dia 8 de juny, per quant el dia 9 excedeix el període 
establert al calendari oficial i cau en dissabte, dia inhàbil als efectes 
del còmput de terminis per a les administracions públiques, d’acord 
amb l’art. 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 

 
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

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

L’Alcalde       El Secretari.  
        


