ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2018.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, 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
M. Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusa la seva assistència el regidor Carles Guillen i Montserrat .
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó
d’urgència els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA
ZONA PISTES DE TENNIS I PÀDEL AL COMPLEX DE LA TORRE D'EN
GUIU.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i M
Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la incorporació s’aprova per unanimitat.
Seguidament es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE NOVEMBRE
DE 2018.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 22 de novembre de 2018, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i M.
Goretti Gatell i Anglès.
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:
- S’estan portant a terme les proves selectives per la provisió de quatre auxiliars
administratius.
El passat dia 19 es va realitzar la prova de català per a totes aquelles persones
que no havien acreditat posseir el nivell exigit a la convocatòria, dels 23 opositor
que tenien que realitzar la prova hi van concórrer 13 del quals 7 van resultat
aptes i 6 no aptes.
Així mateix el passat dia 28 es va realitzar la prova de coneixements consistent
en la resolució d’un test amb respostes alternatives, dels 156 opositors que
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tenien que realitzar la prova hi van concórrer 98 del qual 50 la van superar i 48
no la van superar.
El proper dia 11 de desembre està previst realitzar la prova pràctica en una aula
d’informàtica llogada a la Universitat Rovira i Virgili.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA APROVACIÓ REMESA DE FACTURES NOVEMBRE (2)
Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 30 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2018 (2) per un import de
69.863,76 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 30 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2018
(2) i que ascendeix l’import total de 69.863,76 €.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.
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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
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA JGL D'ADQUISICIÓ D'INDICADORS DE SITUACIÓ I DELS
SERVEIS DEL PARC MUNICIPAL DE LA TORRE D'EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de millorar la senyalització viària del nucli del municipi, es considera
escaient i necessari instal·lar nous indicadors de situació i dels serveis que
ofereix el parc municipal de la Torre d’en Guiu, indicadors que facilitin als
visitants de la vila la fàcil localització d’aquest indret.
Per una adequada retolació és considera necessari l’adquisició de 4 indicadors
i les seves corresponents abraçadores. Pel subministrament d’aquest material
s’ha demanat oferta a l’empresa SEÑALES GIROD SL, que ha presentat un
pressupost total de 481,43 € IVA inclòs.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa SEÑALES
GIROD SL, es proposa contractar els seus serveis.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
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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 15.000 euros i 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.
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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de les senyals
indicadores de situació i serveis del Parc Municipal de La Torre d’en
Guiu, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
SEÑALES GIROD SL, per un import de tres-cents noranta-set euros
amb vuitanta-vuit cèntims (397,88 €) més vuitanta-tres euros amb
cinquanta-cinc cèntims (83,55 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import de quatre-cents vuitanta-un euros
amb quaranta-tres cèntims (481,43 €) IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 920/62510 del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
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 l’adjudicatari 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.
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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
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ D'UN ENTRENADOR TITULAT
PELS PARCS DE SALUT DEL NUCLI I DE LA URBANITZACIÓ PINS
MANOUS
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, creu necessari contractar a un entrenador titulat que dugui a
terme les classes de gimnàstica dirigida per a gent gran que actualment
s’imparteixen en els parcs de salut que hi ha al nucli del municipi i a la
urbanització Pins Manous, i que al mateix temps supervisi l’activitat per tal de
garantir als usuaris la pràctica segura de l’esport, evitant així possibles lesions
per un mal ús de l’equipament esportiu que en aquests parcs hi ha instal·lat.
Per dur a terme aquesta activitat els mesos de novembre i desembre de 2018
s’ha demanat pressupost a l’entrenador personal Sr. Ignasi Abelló Anglès que
ha presentat pressupost per un import total de vuit-cents euros (800,00 €) més
cent seixanta-vuit euros (168,00 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’entrenador Sr. Ignasi
Abelló Anglès, es proposa contractar els seus serveis.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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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.
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
serveis d’import inferior a 15.000 euros i 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.
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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei d’un entrenador titulat que dugui
a terme les classes de gimnàstica dirigida per a gent gran que
actualment s’imparteixen en els parcs de salut que hi ha al nucli del
municipi i a la urbanització Pins Manous amb el contractista Ignasi
Abelló Anglès, mitjançant el procediment del contracte menor, per un
import de vuit-cents euros (800,00 €) més cent seixanta-vuit euros
(168,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de nou-cents seixanta-vuit euros
(968,00 €) amb càrrec a la partida 231/22732 del pressupost
municipal per a l’exercici de 2018.
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 l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
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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, i
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 5 PEDRES
D'ESCULLERA AL NOU VIAL DE CONNEXIÓ DE LES URB. PARC DE
LLEVANT 2 I PINALBERT
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de garantir la seguretat dels vehicles usuaris del nou vial de connexió
entre les urbanitzacions de Parc de Llevant 2 i Pinalbert, i atès el desnivell que
aquest presenta davant el torrent, l’ajuntament creu escaient i necessari la
col·locació de cinc pedres d’escullera que delimitin el talús existent i que
minimitzin el risc de possibles accidents.
Pel subministrament i col·locació del material esmentat s’ha demanat oferta a
l’empresa d’Excavacions i Jardineria Jordi Bové Fraga que ha presentat un
pressupost total de tres-cents seixanta-tres euros (363,00 €) IVA inclòs.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa d’excavacions
i jardineria Jordi Bové Fraga, es proposa contractar els seus serveis.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
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percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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.
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 15.000 euros i 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.
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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament i col·locació de cinc
pedres d’escullera al nou vial de connexió entre les urbanitzacions
Pinalbert 2 i Pinalbert, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Excavacions i Jardineria Jordi Bové, per un import de
tres-cents euros (300 €) més seixanta-tres euros (63,00 €) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import de tres-cents seixanta-tres euros
(363,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1532/21000 del
pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari 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, i
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA PER L'ADQUISICIÓ DE 2 SENYALS INDICADORES DE
CARRER SENSE SORTIDA PER UN TRAM DE L'AVINGUDA CATALUNYA.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, per tal de millorar la senyalització viària del nucli del municipi, i
arran de diferents peticions rebudes dels veïns, considera necessari instal·lar
una nova senyal de “carrer sense sortida” en el tram de l’Avinguda Catalunya
que discorre fins les escales situades al Camí de la Costa (dels núm. 18 a 34).
A més es considera escaient adquirir una segona senyal en previsió que pugui
ser necessari instal·lar-la en un altre indret.
Pel subministrament d’aquest material s’ha demanat oferta a l’empresa Serveis
Vials del Vallès SL, que ha presentat un pressupost total de 71,87 € IVA inclòs.
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Vials del Vallès,
i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa contractar els seus
serveis.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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.
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 15.000 euros i 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.
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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de les senyals
indicadores de “carrer sense sortida”, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL, per un
import de cinquanta-nou euros amb quaranta cèntims (59,40 €) més
dotze euros amb quaranta-set cèntims (12,47 €) en concepte d’IVA.
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Segon.- Aprovar la despesa per un import de setanta-un euros amb vuitantaset cèntims (71,87 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 920/62510
del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
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 l’adjudicatari 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, i
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. SUBVENCIÓ ENLLUMENAT URB. SANT ROC
Es dona 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.
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La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de tres factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes del 21.05.2018 a 18.06.2018, per 428,38 euros, del 18.06.2018 al
20.08.2018, per 1.201,37 euros i del 20.08.2018 al 11.10.2018 per 1.083,34
euros, el que fa un total de 2.713,09 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 2018, 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 1.356,55 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
21.05.2018 a 16.06.2018, del 18.06.2018 al 20.08.2018 i del
20.08.2018 al 11.10.2018, 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, i
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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9. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA
2019
Es dona compte de la següent proposta:
Un any més, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona, els Consell Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CCOO), Unió
General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F), han formulat el Pla Agrupat de Formació Continua.
Per tal que el personal d’aquest ajuntament pugui beneficiar-se de les accions
formatives subvencionades que es desenvolupen cada any cal formalitzar
l’adhesió al Pla Agrupat.
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 acordi:
Primer.

Adherir l’ajuntament del Catllar al Pla Agrupat de Formació Continua
2019.

Segon.

Formalitzar aquesta adhesió mitjançant la tramesa del document
d’adhesió i de la resta de documentació necessària a la l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Servei d’Assistència Municipal
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
M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE
LA ZONA PISTES DE TENNIS I PÀDEL AL COMPLEX DE LA TORRE D'EN
GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 31 de març de 2011 es va
aprovar inicialment el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (MIEM) del
municipi, d’acord amb el Consell Català de l’Esport. Aquest document ja
configurava el parc municipal de la Torre d’en Guiu com un pol d’activitat
esportiva d’àmbit local, i que aleshores comptava amb les piscines municipals i
les pistes de tennis.
Una de les prioritats d’aquest equip de govern ha estat possibilitar la pràctica
de noves activitats esportives i fomentar i consolidar les existents. Bons
exemples en són la construcció de les pistes de petanca, la confecció i execució
d’itineraris saludables, la dinamització dels parcs de salut o la promoció del
tennis que ha comportat el naixement del l’entitat Club de Tennis del Catllar.
En concordança amb aquest posicionament i conscients del potencial
disponible de l’espai de la Torre d’en Guiu es va encarregar a l’arquitecte Jordi
Mercadé i Virgili la redacció del projecte per a la pavimentació de la zona de les
pistes de tennis i pàdel al complex de la Torre d’en Guiu.
El projecte redactat proposa com facilitar l’accessibilitat a la zona de les pistes
de tennis i pàdel del Complex Municipal de la Torre d’en Guiu, a la vegada que
soluciona la conducció de les aigües superficials i examinat aquest, que es dóna
per reproduït, aboca un pressupost d’execució per contracta de trenta-dos mil
euros tres-cents seixanta-dos euros amb vint cèntims (32.362,20 €), IVA inclòs.
L’arquitecte municipal en data 29 de novembre de 2018, ha emès informe que
tot seguit es transcriu íntegrament:
“En data 26 de novembre de 2018, el Sr. Jordi Mercadé Virgili va presentar una
instància adjuntant el projecte bàsic i executiu de pavimentació de la zona de
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les pistes de tennis i pàdel al complex educatiu de la Torre d’en Guiu, redactat
per ell mateix, d’acord amb l’expedient de contractació 2018.038(669).
D’acord amb l’article 36 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan els projectes
d’obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o
d’una altra administració, aquells els han d’examinar i emetre un informe sobre
el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria.
Un cop revisat el projecte presentat, es constata que compleix la normativa que
li és d’aplicació i, per tant, s’emet informe favorable.”
Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
gran reparació i és necessari comptar amb un projecte d'obra local ordinària i
que compti amb l’informe establert a l'article 36 del mateix ROAS.
Alhora, el projecte ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del
ROAS, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la que es transposen a ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i que
són els següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius,
per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la documentació
addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals destaca l'estudi
de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de qualitat general
de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi sobre el compliment
de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
El procediment per a l'aprovació del projecte d'obra ordinària és el que preveu
l'article 37 del ROAS, i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan
competent, l'obertura d'un període d’informació pública i notificació individual,
durant el termini mínim de trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del
mateix, llevat que no s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons
l'article 37.2 ROAS, simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o
autorització d'altres administracions i s'haurà de notificar a les persones
directament afectades.
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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’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist que el pressupost ascendeix a la xifra
a dalt indicada 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.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal per la pavimentació
de la zona pistes de tennis i pàdel al complex de la Torre d’en Guiu,
redactat per l’arquitecte Jordi Mercadé i Virgili, amb un pressupost
d’execució per contracta de trenta-dos mil tres-cents seixanta-dos
euros amb vint cèntims (32.362,20 €), IVA inclòs i amb 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 hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i
M. Goretti Gatell i Anglès.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són les sis de la tgarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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