AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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
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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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