AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-cinc de maig de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 18 DE MAIG
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de maig 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 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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
El passat diumenge dia 21 del corrent es va produir un petit conat d’incendi als
horts del castell degut a una imprudència d’un veí. Va ser necessària la
intervenció dels bombers que varen anul·lar el perill fàcilment.
En quant a la provisió de la plaça de secretari interventor, informar que
mitjançant resolució del Diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació de la Diputació de data 13 de maig de 2017, notificada
electrònicament el dia 16 del mateix, s’ha donat conformitat per tal que la
Generalitat de Catalunya pugui concedir al Sr. Jordi Reina Gelabert una
comissió de serveis per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de
l’ajuntament. De forma immediata l’ajuntament ha iniciat els tràmits a aquests
efectes.
Informar que el proper dia 9 de juny tindrà lloc l’acte de lliurament de les
distincions de mèrit als Serveis Distingits que atorga el Consell Comarcal al
Casal Municipal del Creixell. Recordar que a proposta de l’ajuntament es lliurarà
un guardó al Sr. Josep Zaragoza i Solé.
Finalment informar que ha aparegut un bony a la muralla del castell, sobre la
caseta d’entrada. S’ha de procedir a posar una xarxa per evitar possibles
despreniments i caldrà esbrinar-ne les causes i l’actuació a realitzar.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR
D'INFANTS DEL MUNICIPI I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE
REGIR-LA.

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 18 de maig de 2006 es va
aprovar l’establiment del servei públic de la llar d’infants municipal i se’n determinà
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la gestió indirecta mitjançant concessió administrativa, atesa la possibilitat
d’explotació econòmica per part dels particulars, a més de l’aprovació inicial del
reglament d’ús de la mateixa.
Posteriorment, i previs els tràmits legals escaients, per acord del ple de
l'ajuntament de 29 de juny de 2006 es va adjudicar la gestió indirecta del servei
a favor de la societat BAOBAB, SCCL, en tant que oferta més avantatjosa, amb
una vigència del contracte de 5 anys, prorrogables a 10.
Vist que mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/220, de data 18 d’abril es
va procedir a la denúncia del contracte i a iniciar l’expedient administratiu per a
la contractació de la gestió indirecta del servei de la Llar d’infants municipal.
Escau doncs, licitar novament la concessió del servei públic de la llar d’infants
municipal.
Vist l’informe del secretari interventor en quant al procediment a seguir, en el
qual s’acredita, a més, l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte.
Examinats el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
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.
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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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
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.
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
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 i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic
de la llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
que han de regir la contractació de la concessió.
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 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Autoritzar la despesa per import de 220.000 €, i comprometre els
crèdits necessaris en els pressuposts 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.

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats en legal forma.
Sisè.-

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’ajuntament en el termini d’un mes, o 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:

4
1.2.2.2 2017.017(310)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i 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 D’ESMENA DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
DE
CREACIÓ
DE
FITXERS
AUTOMATITZATS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 15 de desembre de 2015 es
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de creació de
fitxers automatitzats de dades de caràcter personal per actualització dels arxius
sotmesos a protecció, atès que la darrera modificació datava de l’any 2008.
Posteriorment, en sessió de data 8 de març de 2016 el Ple de l’ajuntament va
aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança de creació de fitxers de
dades de caràcter personal de l’Ajuntament per inclusió de nous fitxers, entre els
que s’hi comptaven el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs i el fitxer
usuaris de la targeta d’ aparcament per a discapacitats.
En data 13 de febrer de 2017, va tenir entrada una notificació de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) referent a la sol·licitud d’inscripció
de creació dels fitxers de l’ajuntament, que indica certes consideracions referent
a l’Ordenança Municipal publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona numero 120, de 23 de juny de 2016.
Examinat el text publicat i el que consta a l’expedient administratiu s’han
detectat certs errors de transcripció que escau esmenar, tal i com es relaciona
tot seguit:
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs, a l’apartat de cessions
de dades, ha de figurar que es produeixen cessions per aplicació del principi de
publicitat activa.
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En el fitxer usuaris de la targeta d’aparcament per a discapacitats, a l’apartat
estructura bàsica del fitxer, ha de figurar dades de salut, certificat de grau de
discapacitat.
L’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix, en quant a la rectificació
d’erros materials, de fet o aritmètics, que aquesta es podrà realitzar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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 i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’esmena dels errors apreciats en el text de l’Ordenança
Municipal de creació de fitxers automatitzats de dades de caràcter
personal publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
numero 120, de 23 de juny de 2016 segons el detall següent:
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs, a l’apartat de
cessions de dades, ha de figurar que es produeixen cessions per
aplicació del principi de publicitat activa.
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En el fitxer usuaris de la targeta d’aparcament per a discapacitats, a
l’apartat estructura bàsica del fitxer, ha de figurar dades de salut,
certificat de grau de discapacitat.
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada esmena durant
el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
de la seva publicació.
Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Quart.

Instar la inscripció de la modificació al Registre General de Protecció
de Dades depenent de l’Agència de Protecció de Dades un cop
transcorregut el termini d’informació pública esmentat o s’hagin resolt
les possibles al·legacions o esmenes proposades.

Acte seguit se 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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I essent un quart i cinc minuts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental,
estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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