AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
tretze de juliol 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 6 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 de juliol 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, Carles Guillen i
Montserrat, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap

1
1.2.2.2 2017.022(420)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

-

-

S’han realitzat les gestions pertinents amb els veïns de Mas d’Enric i Mas
de Panxé per tal que es connectin a la xarxa municipal d’aigua i així poderlos desvincular del pou boronat donat que el seu tancament és imminent.
S’ha signat amb la Sra. Isabel Vidal l’acta d’ocupació de la parcel·la de la
seva propietat situada a la urbanització Els Cocons que d’acord amb el
planejament municipal té la qualificació d’espai lliure, un cop la Junta de
Compensació del sector l’ha indemnitzada amb 10.000,00 euros.
El dia 12 de juliol ha tingut lloc la cloenda de la festa d’estiu de les 21enes
jornades esportives del Consell Esportiu del Tarragonès per a persones
amb discapacitat intel·lectual; hi han participat 109 persones.
L’associació mediambiental La Sínia ha realitzat un camp de treball
consistent en la retirada de la vegetació de la zona humida de la resclosa.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE PROMOURE LA INSCRIPCIÓ DE DECLARACIÓ
D’OBRA NOVA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE L’EDIFICACIÓ
EXISTENT A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, NÚMERO 3 DESTINADA
A INSTITUT.

Es dona compte de la següent proposta:
“El Ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària del proppassat 8 de març de 2016,
va adoptar l’acord d’aprovació de la cessió d’ús de l’immoble situat a l’Avinguda
de Catalunya número 3 per destinar-lo a albergar l’Institut Escola a favor del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Un cop enviada la documentació necessària per la formalització del conveni
corresponent, el Departament d’Ensenyament ens ha requerit la inscripció de
l’edifici destinat a institut al registre de la propietat.
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Cal encarregar al departament de secretaria i als serveis tècnics que elaborin
la documentació necessària per a realitzar la referida inscripció.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Procedir a la inscripció en el registre de la propietat de l’immoble situat
a l’Avinguda de Catalunya número 3 destinat a Institut Escola.
Segon.- Encarregar al departament de secretaria i als serveis tècnics que
elaborin la documentació necessària per a realitzar la referida
inscripció.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per la formalització d’aquest acord.”
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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL CONSORCI D’AIGÜES DE
TARRAGONA DE MINORACIÓ DEL CABAL QUE TÉ CONCEDIT
L’AJUNTAMENT I DE DISPOSICIÓ PARCIAL DE CABAL DE
RESERVA.

Es dona compte de la següent proposta:
“Aquest ajuntament és membre del Consorci d’Aigües de Tarragona, amb el que
té concertat un cabdal anual de 534.059 metres cúbics dels quals 354.958
corresponen a reserva i 179.101 a dotació.
L’empresa EMATSA gestora del servei municipal de subministrament d’aigua
domiciliaria ha fet un anàlisi de les necessitat actuals i de les futures en funció
dels possibles creixements de la població i la consolidació dels sectors

3
1.2.2.2 2017.022(420)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

urbanitzables, han comunicat a aquest ajuntament que es podria efectuar una
rebaixa de la quantitat d’aigua destinada a reserva en el sentit de renunciar a
30.000 metres cúbics i passar 36.000 metres cúbics de reserva a dotació.
L’acceptació de la proposta efectuada significarà disposar de 215.101 metres
cúbics d’aigua per ser efectivament destinada a subministrament domiciliari i
288.958 metres cúbics a reserva per futures necessitats.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Acceptar la proposta feta per EMATSA d’efectuar una rebaixa de la
quantitat d’aigua provinent del Consorci d’aigües de Tarragona,
destinada a reserva en el sentit de renunciar a 30.000 metres cúbics
i passar 36.000 metres cúbics de reserva a dotació.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci d’Aigües de Tarragona
sol·licitant-li que efectui les modificacions proposades respecte de
l’aigua concertada amb aquest ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord a EMATSA.
Quart.-

Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per la formalització d’aquest acord.”

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 Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI DE LA
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
PER
DESTINAR-LA
A
SALA
D’EXPOSICIONS.
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Es dona compte de la següent proposta:
“L’arquitecte Jonathan López Skoog, per encàrrec de l’ajuntament ha redactat
el projecte tècnic d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del Catllar
per a destinar-la a sala d’exposicions, amb un pressupost d’execució per
contracte de 10.840,93 d’euros, dels que 8.959,45 corresponen al principal i
1.881,48 al 21% de l’IVA.
Sol·licitades ofertes a diversos industrials per l’execució de les obres previstes
en el projecte esmentat s’han presentat les següents:
Industrial
Unitat d’obra
Aluminios
Quilez Tancament d’alumini
S.L.L.
GM
PUNT
DE Instal·lació elèctrica
SERVEI TGN S.L.
Sergio Pérez Garcia Ram de paleta

Principal
2.120,35

I.V.A.
445,27

TOTAL
2.565,62

2.190,00

459,90

2.649,90

1.592,22

334,37

1.926,59

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 d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs de tancament d’alumini
de les obres d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del
Catllar per destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa ALUMINIOS
QUILEZ S.L.L. per la quantitat de 2.565,62 euros (2.120,35 € més
445,27 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Segon.- Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació elèctrica
de les obres d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del
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Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa GM PUNT
DE SERVEI TGN S.L. per la quantitat de 2.649,90 euros (2.190,00 €
més 459,90 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Tercer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs de paleta de les obres
d’adequació d’una sala de la cooperativa agrícola del Catllar per
destinar-la a sala d’exposicions, a l’empresa SERGIO PÉREZ
GARCIA. per la quantitat de 1.926,59 euros (1.592,22 € més 334,37
€ corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Quart.-

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan passen vint-i-set minuts de 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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