AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE
MARÇ DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vint-iset de març de dos mil divuit, 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:
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Joan Díaz i Rull
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 22 DE MARÇ
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/011(227)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 22 de març de 2018, 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, Teresa M. Canela i
Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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Abstencions: cap
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:
Informar que el Consell Comarcal ha signat un Conveni de gestió amb SIRUSA
regulador de la valorització i transferència de la fracció rebuig de diferents
municipis del tarragonès per gestionar el rebuig aportat a la planta i que aquesta
no pot incinerar per manca de capacitat. Així el conveni inclou el preu d’incineració
de cada tona de residus, més la taxa de valorització de l’Agència de Residus de
Catalunya i el preu de transferència de cada tona no incinerada cap a la planta de
SECOMSA GESTIÓ, SL o al dipòsit controlat de Tivissa, gestionat per
SERVITRANSFER, essent el preu final d’incineració de 76,90 € tona (impostos i
gestió inclosos) i de gestió a la planta de SECOMSA de 92,61 € tona. També s’hi
inclou el preu final de gestió a la planta de SERVITRANSFER per 92,01 € tona.
Amb aquestes xifres a la ma, el Consell Comarcal estima, per al 2018, un cost per
al nostre municipi de 164.582,57 € per aquest conceptes.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A CONSULTORIS MÈDICS LOCALS (CODI 2.2.5.1
2018.007(243).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 24 de novembre de
2017 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número
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25, de 5 de febrer, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
16 de febrer de 2018, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
Aquest Consistori necessita millorar l’equipament del consultori mèdic per a una
millora de l’atenció sanitària, així, a petició del cap local de sanitat i responsable
de les instal·lacions s’ha elaborat la corresponent memòria valorada per a
l’adquisició de divers material que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
El cost estimat de l’actuació és de 3.052,20 € (tres mil cinquanta-dos euros amb
vint cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la sol·licitud que consta
a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat
municipal.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, Teresa M. Canela i
Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

1.2.2.2 2018.012(256)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA SEGURETAT DE ZONES DE BANY (CODI
2.2.5.1 2018.008(245).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 24 de novembre de
2017 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones
de bany (piscines) per a la temporada de 2018, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província número 25 de 5 de febrer, i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 16 de febrer de 2018, n’ha aprovat la corresponent
convocatòria.
L’ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals
de la Torre d’en Guiu.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
El cost estimat és de 8.624,88 € (vuit mil sis-cents vint-i-quatre euros amb
vuitanta-vuit cèntims) IVA inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
a la seguretat a zones de bany (piscines).

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
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Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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, 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 LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS
FORESTALS (CODI 2.2.5.1 2018.009(246).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 16
de febrer de 2018, es va aprovar, la convocatòria de subvencions destinades a
la financiació d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província número 43, de 16 de febrer de 2018, i les bases
específiques que han de regir la convocatòria van estar publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número
86, de 5 de maig de 2017.
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi
per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
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El cost estimat és de 27.319,02 € (vint-i-set mil tres-cents dinou euros amb dos
cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la sol·licitud que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
convocatòria.”

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, 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’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ DE PLAGUES I ANIMALS
ABANDONATS (CODI 2.2.5.1 2018.0014(248).

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 16
de febrer de 2018 es van aprovar, entre d’altres, la convocatòria per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per actuacions de protecció de la salut pública
per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i
periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, les bases de la qual
s’havien aprovat mitjançant acord del Ple de l’Ens de 24 de novembre de 2018 i
havien estat publicades al Butlletí Oficial de la Província número 25, de 5 de
febrer.
L’ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre a les
zones humides, gestiona la retirada d’animals peridomèstics, com ara els coloms
(Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vulgaris) i domèstics abandonats
i fa tractaments preventius i de control de la població d’escarabats a les xarxes de
clavegueram.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
El cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i peridomèstics i
els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre en zones humides del
municipi és de 16.281,76 € (setze mil dos-cents vuitanta-un euros amb setantasis cèntims) IVA inclòs, segons es detalla al pressupost de la sol·licitud que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies
de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d’animals domèstics abandonats.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, 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’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES
EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS
AJUNTAMENTS (CODI 2.2.5.1 2018.0015(253).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
16 de febrer de 2018, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les
bases específiques que han de regir el procediment per a la contractació
d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels
ajuntaments, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria
General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 25, de 5 de febrer.
Anualment l’ajuntament programa actuacions d’artistes i entitats incloses al
catàleg referit (e-catàleg) per a la celebració de diades castelleres o actuacions
musicals el cost de les quals no pot assumir íntegrament l’ajuntament i així, de
passada, fomentar i potenciar l’accés a les manifestacions culturals de la
població.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg
per a programacions culturals dels ajuntaments.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, 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’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS.
(CODI1.4.6 2018.009(120)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es necessari realitzar diverses tasques de reparació i manteniment al vehicle
NISSAN X-TRAIL amb matrícula 2937FKZ de recent adquisició mitjançant
alienació per adjudicació directa promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua.
S’ha sol·licitat pressupost al taller mecànic SAGA MOTORS, SCP, el qual
importa la quantia de 1.636,69 €.
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.
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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 la contractació dels treballs de reparació i manteniment del
vehicle NISSAN X-TRAIL amb matrícula 2937FKZ a l’empresa SAGA
MOTORS, SCP, per la quantitat de 1.636,69 € (IVA inclòs), d’acord
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

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, 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.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3
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Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 6 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2018 (2) per un import de
19.163,46 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 6 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2018 (2) i que
ascendeix l’import total de 19.163,46 €.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.”

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, 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.
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10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA SRA. ANNA RODRIGO URGEL EN
REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT SCP GRUP ARCS, PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN
GUIU (CODI 1.4.6 2012.012(535)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 1 de març de 2018 es va
adjudicar el contracte per la concessió del servei públic del servei de barrestaurant de la Torre d’en Guiu, a l'empresa Quatre i Burgesia SL.
Posteriorment, en data 2 de març de 2018 es va signar el contracte de
concessió de la gestió del servei públic amb l’empresa esmentada i en data 22
de març es va signar l’acta d’inici efectiu de la prestació als efectes d’inici del
còmput del termini de durada del contracte i de la plena disposició i conformitat
dels locals i les seves instal·lacions.
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 18 de desembre de 2012
es va adjudicar la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la
Torre d’en Guiu a la societat SCP Grup Arcs, amb qui en data 21 de gener de
2013 es signà el contracte administratiu regulador de la prestació del servei,
havent constituït garantia definitiva del contracte per import de 1.800 euros en
data 11 de gener de 2013.
Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 23 de desembre de 2016
es va requerir a la societat SCP Grup Arcs, representada per la Sra. Anna
Rodrigo Urgel, la continuació de la prestació d’explotació del servei de bar
restaurant de la Torre d’en Guiu des del dia 1 de gener de 2017 i fins a la
resolució del procediment de contractació tramitat a aquells efectes i a dalt
indicat.
Materialitzada doncs la condició resolutòria de la relació contractual, a petició
de la Sra. Anna Rodrigo Urgel i fetes les oportunes comprovacions, consta
constituïda la garantia per import de 1.800 € a favor de l’empresa esmentada,
essent procedent el seu retorn pels motius adduïts anteriorment.
L’article 102 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, aplicable al cas
en virtut de la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
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de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, regula el règim de devolució i
cancel·lació de les garanties constituïdes pels adjudicataris dels contractes.
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, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Retornar a la societat SCP Grup Arcs la fiança dipositada en aquest
ajuntament en concepte de garantia pel correcte compliment del
contracte del servei de bar-restaurant de la Torre d’en Guiu, adjudicat
en data 18 de desembre de 2012.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’empresa interessada, així com al
departament d’intervenció.”

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, 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.
11. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les set i un minut 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.
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AJUNTAMENT DEL CATLLAR

L’Alcalde

El Secretari.
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