AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
JUNY DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vint-iu de juny 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:
M Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Joan Diaz i Rull.
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 14 DE JUNY
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.023(446)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de juny 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, M. Goretti Gatell
anglès i Carles Guillen i Montserrat.
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 Direcció General d’Ecosistemes Forestal i de Gestió del Medi del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ens ha denegat la
subvenció sol·licitada per la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

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

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 16 – REMESA DE FACTURES JUNY 2018 (2) per un import de
31.856,38 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:
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Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 16 – REMESA DE FACTURES JUNY 2018 (2) i que
ascendeix l’import total de 31.856,38 €.

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, M. Goretti Gatell i
Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

4.

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

Lloguer d’una cambra sanitària.
Drets de connexió per una escomesa elèctrica per tal de donar
subministrament de baixa al local del carrer Barcelonès núm. 48..
Desplaçament de postes telefònics al sector de la Cativera.
Diverses factures de subministrament elèctric del pou boronat.

S’han sol·licitat els corresponents pressupostos a les empreses amb capacitat
i solvència tècniques per la realització de les prestacions esmentades.
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 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €.
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Realitzar les següents adjudicacions i/o aprovar les següents
despeses:
- A la mercantil Toi Toi Sanitarios Moviles S.A. el lloguer per un
període de dos mesos d’una cabina sanitària per un import de 249,00
euros més 61.74 en concepte de 21% d’IVA.
- A Endesa Distribución Electrica SL Unipersonal la quota d’extensió
per la realització una escomesa elèctrica pel local del carrer
Barcelonès núm. 48.
- A Telefonica de España S.A. Unipersonal per les obres de
desplaçament de postes telefònics al sector de la Cativera.
- A Endesa per les despeses de subministrament elèctric a les
instal·lacions del pou boronat.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

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, M. Goretti Gatell i
Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
D’ARQUITECTE PER A L’EMISSIÓ D’INFORMES URBANÍSTICS (CODI
1.4.6 2018.035(477)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Degut a l’acumulació de tasques del departament d’urbanisme i a que
l’arquitecte municipal té dedicació parcial, escau la contractació d’un arquitecte
per tal de substituir-lo en les tasques d’emissió d’informes en relació a les
llicències urbanístiques que hagi de concedir aquest ajuntament.
L’arquitecte Jonathan López Skoog, valorada positivament la tasca realitzada i
el coneixement del planejament municipal, ha presentat una oferta dels seus
serveis tècnics per al període comprés entre els mesos de juliol a octubre de
2018. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de cinc mil cent euros
(5.100,00 €) i mil setanta un euros (1.071,00 €) d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 15 de juny de 2018, un
informe sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència
de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
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 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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
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26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 14.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €.
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de
llicències urbanístiques durant els mesos de juliol a octubre de 2018,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Jonathan López Skoog per un import de cinc mil cent euros (5.100,00
€) i mil setanta un euros (1.071,00 €) d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de sis mil cent setanta un euros
(8.700,00 €) amb càrrec a la partida 920.22730 del pressupost
municipal per a l’exercici de 2018.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

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, M. Goretti Gatell i
Anglès 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 L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS
PER A L’ADEQUACIÓ PARCIAL DEL MAGATZEM MUNICIPAL DE LA
TORRE D’EN GUIU COM A OFICINA PER A LA GESTIÓ DELS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS (1.4.6 2018.036(478)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament està esmerçant un gran esforç en el condicionament de la zona
esportiva situada a la Torre d’En Guiu, consistent bàsicament en la remodelació
i adequació de les dues de pistes de tennis existents i la construcció de dues
pistes de pàdel, la qual cosa, i amb la finalitat de disposar d’un espai on ubicarhi material i documentació i així mateix poder-hi fer la gestió de control d’accés
i venda d’entrades.
Per tal d’aconseguir l’objectiu esmentat s’ha cregut necessari procedir al
condicionament d’una part del magatzem existent a la Torre d’En Guiu proper
a les instal·lacions esportives esmentades.
S’ha sol·licitat un pressupost per la realització de l’adequació d’aquest espai al
contractista Sergio Pérez Garcia (SERPEGA), el qual ha valorat les obres a
realitzar en la quantitat de set mil tres-cents tres euros amb quaranta dos
cèntims (7.303,42 €) més mil cinc-cents trenta tres euros amb setanta dos
cèntims (1.533,72 €) en concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 15 de juny de 2018, un
informe sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència
de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
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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 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 14.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €.
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar a Sergio Pérez Garcia (SERPEGA) els treballs de
condicionament d’una part del magatzem de la Torre d’En Guiu per
ubicar-hi unes oficines per la gestió de la zona esportiva, per l’import
de set mil tres-cents tres euros amb quaranta dos cèntims (7.303,42
€) més mil cinc-cents trenta tres euros amb setanta dos cèntims
(1.533,72 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de vuit mil vuit-cents trenta set euros
amb catorze cèntims (8.837,14 €) amb càrrec a la partida 342.62204
del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
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administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació”
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, M. Goretti Gatell i
Anglès 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 LA COMUNITAT
DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC (1.2.5.2
2018.014(479)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin
en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita
i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de tres factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes del 20.11.2017 a 20.12.2017, per 638,06 euros, del 20.12.2017 al
18.02.2018, per 1.319,40 euros, del 18.02.2018 al 21.05.2018 per 2.020,80
euros, el que fa un total de 3.978,26 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
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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 que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.989,13 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
20.11.2017 a 20.12.2017, del 20.12.2017 al 18.02.2018 i del
18.02.2018 al 21.05.2018, presentades per la Comunitat de
Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.”

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, M. Goretti Gatell i
Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA
DE
RECEPCIÓ
PARCIAL
DE
LES
OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR MAS DE PANXÉ. XARXA D’AIGUA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La Junta de Compensació de la Urbanització Mas de Panxé mitjançant escrits
de data 10 i 12 d’abril de 2018 ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la recepció
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parcial de les obres d’urbanització del sector 21 del Sòl Urbà no Consolidat del
planejament municipal, corresponent a la xarxa d’aigua domiciliària.
L’enginyer municipal mitjançant informe de data 19 d’abril de 2018 va informar
desfavorablement la sol·licitud de recepció en tant en quan no s’aportés la
següent documentació:
Certificat final provisional de la xarxa d’aigua per part del tècnic director de l’obra
d’urbanització.
Certificat de les proves de la xarxa d’aigua, carga, estanqueïtat, anellat.
Informe favorable de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut previst
a l’article 13 del RD 14/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l’aigua de consum humà de Catalunya, on s’especifica la necessitat
d’informe sanitari de noves instal·lacions o modificació de les existents.

Posteriorment s’han incorporat a l’expedient tots els documents requerits en
l’informe de l’enginyer, i aquest en data 21 de juny ha informat favorablement la
recepció de la xarxa d’aigua de la urbanització Mas de Panxé.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents
acords:
Primer.

Recepcionar la xarxa d’aigua de la Urbanització Mas de Panxé sector
21 del Sòl Urbanitzable no Consolidat del planejament municipal i
incorporar-la a la xarxa municipal d’aigua per la seva gestió.

Segon.

Procedir a la signatura de la corresponent acta de recepció; a aquests
efectes es faculta a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari.

Tercer.

Comunicar aquest acord a la Junta de Compensació de la
Urbanització de Mas de Panxé requerint-los per tal que compareixin
a la signatura de l’acta de recepció.

Quart.

Comunicar aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona als efectes de portar a terme la gestió del servei.”

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, M. Goretti Gatell i
Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són un quart de set 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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