AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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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