AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
catorze de setembre 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
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 7 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 7 de setembre 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, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat 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:
La Sra. Marina Camons Ingles ha interposat una demanda davant el Jutjat del
Social de Tarragona contra aquest ajuntament, exercitat acció per acomiadament.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DELS
TREBALLS
CONDICIONAMENT DE LA CONSULTA DE PEDIATRIA.

DE

Es dona compte de la següent proposta:
“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 i donar major
funcionalitat a l’equipament, va procedir a efectuar obres de condicionament,
destinant l’actual despatx dels serveis socials a consulta d’assistència sanitària
i creant dos despatxos per als serveis socials.
Un cop finalitzades aquestes obres s’ha constatat la necessitat de completar el
projecte inicial amb el subministrament i col·locació d’un moble amb pica
inoxidable, amb connexions a la xarxa d’aigua freda i calenta i a la de
sanejament mitjançant una bomba, i l’execució d’una porta de comunicació de
l’antiga dependència de l’assistenta social amb la sala de cures.
L’empresa CASANOVA BERTRAN, SL, ha presentat un pressupost per import de
4.500,00 euros, dels que 3.719,00 corresponen al principal i 781,00 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.
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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 el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de subministrament i
col·locació d’un moble amb pica inoxidable, amb connexions a la
xarxa d’aigua freda i calenta i a la de sanejament mitjançant una
bomba, i l’execució d’una porta de comunicació de l’antiga
dependència de l’assistenta social amb la sala de cures, a
l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de 4.500,00
euros (3.719,00 € més 781,00 € 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE 108 M2 DE VORERA DEL
CARRER TAMARIU, COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DEL SALZE I
L’ÀLBER DE LA URBANITZACIÓ MASIA DE BORONAT, SECTOR 43
DEL POUM.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de 3 d’agost de 2017 es va adjudicar el
contracte d’arranjament d’un tram de vorera del carrer Tamariu.
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El contractista adjudicatari ha presentat la corresponent factura per un import
de 5.706,28 euros (4.715,93 € més 990,35 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la factura corresponent als treballs d’arranjament d’un tram
de vorera del carrer Tamariu, per un import de 5.706,28 euros
(4.715,93 € més 990,35 € corresponents al 21% d’IVA).

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.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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 DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A
LA CAMPANYA MULLA’T DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE.

Es dona compte de la següent proposta:
“El proppassat diumenge dia 9 de juliol es celebrà, de forma conjunta amb la
majoria de piscines de Catalunya, la jornada solidària Mulla’t per l’esclerosi
múltiple amb una alta participació. Es recaptaren, en concepte de venda de
material que subministra la mateixa fundació organitzadora, un total de 119 €.
El valor del material que va quedar pendent de vendre es valora en 1.039,00 €.
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L’import recaptat per la venda d’entrades a la piscina municipal el dia de
celebració de la jornada per l’esclerosi múltiple va ser de 436 €.
Per tal de formalitzar la col·laboració d’aquest municipi amb la Fundació
Esclerosi Múltiple en la seva lluita per combatre aquesta malaltia, proposo a la
Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Fer entrega a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 119,00 €
recaptats en la venda de material subministrat per aquesta entitat.

Segon.

Concedir una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple per import
de 1.475,00 € corresponent als imports recaptats per la venda
d’entrades a la piscina municipal i el valor del material no venut.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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.
6.

PROPOSTA
D’ATORGAMENT
D’UN
AJUT
A
L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE L’ESPLAI TARRAGONÍ,
SECTOR 11 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, PER LES TASQUES DE
MANTENIMENT DE LA VIALITAT I DE LES ZONES VERDES DE LA
URBANITZACIÓ.

Es dona compte de la següent proposta:
“El Sr. Jesús Ramírez López en nom de la urbanització Esplai Tarragoní ha
executat els treballs de manteniment de les zones verdes, instal·lació de
reductors de velocitat i reparació d’una vorera, per un import de 11.586,36 €, i
ha sol·licitat la col·laboració de l’ajuntament per minorar aquesta despesa.
Atès que es considera escaient subvenir el cost de les tasques esmentades.
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les Bases d’execució del Pressupost municipal en quant
a l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 4.500,00 € a la urbanització Esplai
Tarragoní pels treballs de manteniment de les zones verdes,
instal·lació de reductors de velocitat i reparació d’una vorera.

Segon.

Notificar aquesta resolució al departament d’intervenció i a
l’interessat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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.
I quan falten cinc minuts per tres quarts de cinc 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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