AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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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