AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
nou de març de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz 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:
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 2 DE MARÇ 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 març 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, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
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:
Per part de la Diputació de Tarragona se’ns ha concedit l’assistència tècnica
consistent en efectuar el control higienicosanitari de l’aigua de la piscina municipal
durant la temporada de bany de l’any 2017.
El Consell Comarcal ens ha comunicat les tarifes que s’hauran de satisfer durant
l’exercici 2017a l’empresa SECOMSA, que gestiona la planta de reciclatge de
matèria orgànica durant l’exercici 2017, que seran de 65,42 euros per tona més
el 10% d’IVA.
El Consell Comarcal ens ha comunicat les tarifes que s’hauran de satisfer durant
l’exercici 2017 a l’empresa SIRUSA, que gestiona la incineradora de Tarragona
durant l’exercici 2017, que seran de 61,50 euros per tona.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha elaborat el projecte bàsic
i d’execució de la reforma parcial de la Casa de la Vila.
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’art. 121 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.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
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de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, vist que el pressupost ascendeix a 85.395,72 euros més
17.933,10 euros d’IVA, 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, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres de reforma parcial de la Casa
de la Vila elaborat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, en el
benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment 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 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’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA I CARRETERA T-203.

DE

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha elaborat el projecte
d’execució de vorera al camí de Tarragona i carretera T-203.
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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’art. 121 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.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 110.450,03 euros més
23.194,50 euros d’IVA, 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, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres de vorera al camí de
Tarragona i carretera T-203 elaborat per l’arquitecte Jonathan López
Skoog, en el benentès que si durant el període d’informació pública
no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment 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 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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ MAS DE
CARGOL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha elaborat el projecte
per la substitució de l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol.
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’art. 121 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.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 35.697,88 euros més 7.496,55
euros d’IVA, 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, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de 2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte per la substitució de l’enllumenat públic
del sector de Mas de Cargol elaborat per l’enginyer Anton Maria
Anglès Cunillera, en el benentès que si durant el període d’informació
pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment 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.”
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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 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.

6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ COLL DE
TAPIOLES.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha elaborat el projecte
per la substitució de l’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles.
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’art. 121 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.
El competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda
a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 37.168,15 euros més 7.805,31
euros d’IVA, 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, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de 2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte per la substitució de l’enllumenat públic
del sector de Coll de Tapioles elaborat per l’enginyer Anton Maria
Anglès Cunillera, en el benentès que si durant el període d’informació
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pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de posterior acord.
Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment 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 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.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 25 de novembre de
2016 va aprovar les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal
de l’anualitat 2017.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 3 de febrer de
2017, va acordar la convocatòria de subvencions del Pla de Acció Municipal
(PAM) del 2017.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PAM 2017, es
considera convenient concorre-hi per tal de poder obtenir subvenció per fer front
a despeses d’inversió i al finançament de despesa ordinària.
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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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del PAM 2017 de la
diputació de Tarragona per fer front a les despeses següents:
D’inversió:
- La reforma parcial de la Casa de la Vila.
- Vorera al camí de Tarragona i carretera T203.
De despesa ordinària:
- Despesa elèctrica.
Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer. Trametre a la Diputació de Tarragona tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.”
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 i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I, quan manquen cinc minuts per 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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