AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE
NOVEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia trenta 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 23 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 23 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.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Un cop finalitzat el termini per la presentació de pliques relatives a la licitació per
l’adjudicació de la gestió del Bar Restaurant de la zona de la Torre d’En Guiu,
només se’n ha presentat una.
- El Servei d’Inspecció de Treball de Catalunya a Tarragona ha sol·licitat de
l‘ajuntament informació relativa al canvi d’empreses del servei de neteja de les
dependències municipals, ajuntament i consultori mèdic.
Els assistents es donen per assabentats.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES RELATIVES
A INVERSIONS I DESPESA CORRENT.

3.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
-

Desmuntar tanques a la Llar d’infants municipal.
Construir un mur de contenció a la Llar d’infants municipal.
Col·locar una porta d’alumini a l’espai Museu Cooperativa.
Fer diverses reparacions al castell.
Reparar la carpa de la Torre d’en Guiu.
Fer el tractament de la processionària del pi a la zona perimetral de les
escoles noves i a la Torre d’en Guiu.
Acondicionament del parc infantil de la urb. Mas d’Enric.

S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses per tal de realitzar les diferents
actuacions amb la màxima brevetat possible.
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Vist que la junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que 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 el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en
aquest supòsit es podran adjudicar directament.
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de desmuntatge d’unes
tanques a la Llar d’infants municipal a l’empresa Metalúrgicas Deco,
SL per la quantitat de 847 € (equivalents a 700 € més 147 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’arranjament d’un mur
de contenció a la Llar d’infants municipal al constructor Lluís Jové
Martorell per la quantitat de 418,33 € (equivalents a 345,73 € més
72,60 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Tercer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’adequació de l’espai
Museu Cooperativa a l’empresa Aluminios Quílez, SL per la quantitat
de 2.815,46 € (equivalents a 2.326,83 € més 488,63 € corresponents
al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
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resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.
Quart.

Adjudicar directament l’execució de diverses reparacions al castell a
l’empresa Servicios Serpega per la quantitat de 431,29 € (equivalents
a 356,44 € més 74,85 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Cinquè. Adjudicar directament l’execució de reparació de la carpa de la Torre
d’en Guiu a l’empresa Arquitectura i Construcció Tèxtil 8-10, SL per
la quantitat de 471,90 € (equivalents a 390 € més 81,90 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Sisè.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de tractament contra la
processionària del pi a l’empresa Volpal Jardins i Serveis, SL, per la
quantitat de 344,85 € (equivalents a 285 € més 59,85 € corresponents
al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Setè.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’acondicionament d’un
parc infantil a la urbanització Mas d’Enric a l’empresa Volpal Jardins i
Serveis, SL, per la quantitat de 6.503,75 € (equivalents a 5.375 € més
1.128,75 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Vuitè.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA
D’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS
PER
L’ORGANITZACIÓ DE FESTES D’ESTIU A LES URBANITZACIONS
DEL MUNICIPI QUE HAN PRESENTAT SOL·LICITUD, ANUALITAT
2017.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vistes los sol·licituds de subvenció que presenten diverses urbanitzacions del
municipi en ocasió de les festes que venen celebrant generalment durant l’estiu,
amb la justificació de les despeses efectuades.
Atès que habitualment l’ajuntament els ve atorgant ajuts amb aquesta finalitat
per a fer front a les despeses que generen.
Vistos els criteris aprovats en la Junta de Govern de data 12 de gener de 2012
per la distribució d’aquestes subvencions.
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 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a subvenció
de festes 2017 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit:

URBANITZACIÓ
Urbanització Sant Roc
Associació de Propietaris Zona Residencial El
Mèdol (50 Aniversari)

IMPORT
250 €
2.000 €
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Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins
Junta de Compensació Pins Manous III
TOTAL
Segon.

1.000 €
1.100 €
4.350 €

Donar trasllat d’aquest acord als interessats, en legal forma, fent-los
avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN DEL CATLLAR.
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Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel Sr. Josep Mas Llambrich, en nom i
representació del Casal de la gent gran del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat.
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 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros al Casal de la gent
gran del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
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termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
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.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA
SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel Sr. Joan Brulles, rector del Catllar, en nom i
representació de la Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar, en la que sol·licita
d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de funcionament
de l’esmentada entitat.
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 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a la Parròquia Sant
Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament.
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Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE CARITAS PARROQUIAL DEL
CATLLAR.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel president de Càritas Parroquial, Sr. Joan
Brulles, en nom i representació de Càritas Parroquial del Catllar, en la que
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sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de
funcionament de l’esmentada entitat.
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 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a Càritas Parroquial
del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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.
8.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
SENSE FINALITAT DE LUCRE COLLA DE GEGANTS I GRALLERS
DEL CATLLAR PER LA CONCURRÈNCIA A LA TROBADA DE
GEGANTERA DE SALT (GIRONA).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada per la Sra. Pilar Jové Portero, en nom de la Colla
de Gegants i Grallers del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament una
subvenció per fer front a les despeses ocasionades amb motiu de la sortida de
la Colla de Gegants i Gralles del Catllar per a participar a la trobada gegantera
a Salt (Girona) de dos dies, els passats 21 i 22 d’octubre de 2017, i en la que
adjunten els corresponents comprovants de peatges, combustible i àpats, per
un import total de 638,17 euros (353,17 desplaçaments i 285,00 àpats).
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 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 353,17 euros a la Colla de
Gegants i Grallers del Catllar per tal que pugui fer front les despeses
de transport de la seva sortida per a participar a la trobada gegantera
a Salt (Girona) els passats 21 i 22 d’octubre de 2017.
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Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’entitat interessada, en legal forma,
fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I quan passen deu 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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