Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint d’octubre
de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
alcalde-president, ess reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
errat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY
L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011, l’esborrany de la qual havia
estat tramès juntament
ament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER SUFRAGAR DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ
CORRESPONENTS AL CURS 2010-2011
2010 2011
A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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El 18 de juny de 2007, i després dels tràmits oportuns, l’ajuntament va signar
amb l’aleshores Departament d’Educació el conveni per a la creació d’una
d
llar
d’infants pública de titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitza,
definitivament, aquest centre, es fixen els criteris bàsics de funcionament i es
preveuen mesures de finançament.
Una de les possibles fonts de finançament que es preveu
preveu és l’obtenció de
recursos via subvenció de la Generalitat en funció dels alumnes matriculats al
centre educatiu.
Contràriament al que estava establert i després que per al curs 2009-2010
2009
es
tramitessin els ajuts sense un acord marc regulador dels mateixos,
matei
en data 19
de novembre de 2010 es signà un nou acord de col·laboració entre el
Departament i les Entitats Municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al
finançament de la creació de places públiques
públiques de Llar d’Infants i per al seu
sosteniment.
En data 22 de setembre de 2011, mitjançant escrit de la cap de règim
econòmic i administratiu de centres públics de la Direcció General de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament es posà en coneixement
coneixe
de
l’ajuntament que la nostra subvenció per al curs 2010-2011és
2010 2011és de 68.800 €
(seixanta-vuit mil vuit-cents
cents euros).
D’altra banda la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les transferències,
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu
per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis,
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil
euross s’han de formalitzar mitjançant convenis”. D’acord amb l’esmentat se’ns
ha donat trasllat del conveni que cal subscriure per poder formalitzar la
subvenció.
Subscrit el conveni l’ajuntament ha de trametre a la Direcció General de
Centres Públics abans del
del 7 de novembre l’acord d’acceptació de la subvenció
i certificació de secretaria sobre el cost del servei del curs escolar 2010-2011.
2010
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida per import de 68.800 € (seixantavuit
uit mil vuit cents euros), per sufragar despeses d’escolarització
corresponents al curs 2010-2011
2010 2011 a la llar d’infants municipal.
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Segon.

Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament
l’A
del Catllar, per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 2010-2011
2010 2011 i la documentació necessària per a la
justificació de l’ajut concedit que consta a l’expedient
l’expedien i es dóna per
reproduïda.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Centres
Públics, Servei de Règim Econòmic i Administratius de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

3. SOL·LICITUD D’UN AJUT AL CONSELL COMARCAL PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Examinada la convocatòria dels ajuts per a la promoció d'activitats
d'acti
d'interès
públic local dels municipis de la comarca, promogudes pel Consell Comarcal.
L’ajuntament al llarg de l’any organitza una sèrie de celebracions de caire
popular que compleixen amb els requisits de les bases suara esmentades,
entre elles la fira d’artesania popular.
Examinada la memòria i pressupost de l’activitat que consta a l’expedient i es
dóna per reproduïda.
Vist que alhora s’ha presentat una sol·licitud d’inclusió a l’esmentada
convocatòria per part de l'associació del municipi Agrupació
Agrupació de Dones del
Catllar.
Atès que tant els actes previstos per l’ajuntament com l’esmentada entitat
compleixen amb els requisits establerts en la base tercera de les esmentades
anteriorment.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la memòria i el pressupost de l’activitat que organitza
l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïdes.

Ajuntament del Catllar

Segon.

Incloure a la convocatòria dels ajuts per a la promoció d’activitats
d’interès públic local dels municipis de la comarca la petició de
l’ajuntament suara esmentada i la sol·licitud presentada per
l'associació: Agrupació de dones del Catllar.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.

4. ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. OT INGLÈS GIBERT, PILOT DE
MOTOCICLISME
OCICLISME DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE LES BASES DE
SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS
ESPORTIVES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
lcaldia, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 20 de setembre de 2011 el Sr. Ot Inglès i Gibert, veí i resident a la
vila, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats
esportives per la seva participació als campionats
campionats de Catalunya, Espanya,
Europa i Mundial de motociclisme en la seva modalitat d’enduro, segons les
bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de
2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta
r ulta que compleix amb els requisits establerts en
les bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses que importa la quantitat de 17.251,40 €, de la qual s’hauran de
reduir els conceptes consignats en quant a: adquisició de motocicletes
mot
i
recanvis, doncs s’haurà de consignar l’import corresponent a l’amortització
dels vehicles i no pas el cos total d’adquisició; per desplaçaments caldrà
calcular el cost a raó de 0,30 €/Km, en comptes dels 0,39 €/Km utilitzats i
caldrà justificar,, mitjançant acreditació documental, la realització d’aquests
viatges. Finalment caldrà reduir al 50% el cost imputat en concepte d’hotels i
dietes, doncs es tracta de subvenir a l’esportista, no pas als seus
acompanyants.
Atès que les bases estableixen, per a un rang de despesa acreditat superior
als 9.500 €, una subvenció màxima
m
del 5 al 10% d’aquesta.
Atès que la base desena de les reguladores dels ajuts estableix que tant en la
documentació com en la imatge que es generi es farà costar, en lloc ben
visible,
sible, la col·laboració de l'ajuntament del Catllar.
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Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base setena, de la qual es constata que
manca l’aportació de certificació de la participació en les activitats
relacionades i les factures o documents originals acreditatius de la despesa
total ocasionada per la realització o participació.
Atesa la importància de la competició disputada i l’abast mediàtic de la
mateixa, propiciant la difusió del nom i la imatge del municipi, fins hi tot a nivell
internacional.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar al Sr. Ot Inglès i Gibert, una subvenció per import de 800 €
(vuit cents euros) en virtut de l'establert en la base cinquena de les
bases reguladores dels ajuts, per la pràctica del motociclisme en la
seva modalitat d’enduro, en general, i per a la participació en els
campionats de Catalunya, Espanya, Europa i Mundial en concret.

Segon.

Establir que, prèviament al pagament de l’ajut
l’ajut concedit, el titular del
mateix haurà d’aportar certificació que acrediti la participació en els
campionats, emesa pels responsables u organitzadors d’aquests, i
justificants de la despesa total ocasionada per la realització o
participació (factures, rebuts, etc) que haurà de ser com a mínim de
9.500 euros. En cas que es justifiquin despeses per quantitat
inferior, la subvenció es reduirà proporcionalment.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.

5. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN
TRAM DEL CAMÍ DELS MANOUS (MAS DE SALORT), INCLÒS AL
PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS
DEL CONSELL COMARCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de
e govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant Decret de la presidència del Consell Comarcal de 7 de juny de
2010 i prèvia concurrència a la convocatòria d’ajuts destinats a l’arranjament
de camins municipals, a l’ajuntament li ha estat atorgat una subvenció
su
per
import de 7.010,36 € per a l’arranjament d’un ram del camí dels Manous.
Mitjançant la concurrència a anteriors convocatòries d’aquests ajuts,
l’ajuntament va procedir a l’arranjament de diferents trams del Camí del Mas
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de Salort, essent el tram
tram que es pretén arranjar, camí dels Manous, d’enllaç
entre aquests, atesa la importància del camí com a ruta de comunicació
alternativa entre les urbanitzacions de la zona de ponent del terme municipal
amb el nucli urbà de la vila.
Inicialment, la petició municipal preveia realitzar l’arranjament d’un tram
d’aproximadament 650 metres d’aquest camí, de conformitat amb la memòria
valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament,
l’ajuntament, Sr. Jonathan López i
Skooj, amb una inversió prevista de 33.428 € i amb la pretensió d’obtenir un
finançament corresponent al 80% del cost de l’obra, màxim establert a les bases
reguladores de la convocatòria.
Atès doncs que s’ha reduït l’aportació que l’ajuntament percebrà per
l’execució dels treballs, també es preveu reduir l’àmbit d’execució de les
obres, procedint-se
se a la millora d’un tram de 175 metres.
Examinades les ofertes presentades per les empreses a les que s’ha sol·licitat
pressupost, tal i com es detalla en el quadre que seguidament es reprodueix:
EMPRESA
Pavimentos y Obras ABC, SL
BECSA, SAU
NOVA EXCAVACIONS-96,
EXCAVACIONS
SL

IMPORT
12.866,72 €
13.116,69 €
No ha concorregut

D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà
à l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren
contractes menors quan es tracti de contractes
contractes d’obres els inferiors a 50.000
euros i aquests podran adjudicar-se
adjudicar
directament.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament i millora
d’un tram del camí dels Manous (Mas de Salort) a l’empresa
Pavimentos y Obras ABC, SL, per la quantitat de 12.866,72 euros
(IVA inclòs) d’acord amb allò establert al pressupost incorporat a
l’expedient administratiu.
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Segon.

Notificar aquesta resolució als licitadors en general, advertint
l’adjudicatarii en particular que en el pagament de les factures es
retindrà un 5% en concepte de garantía definitiva dels treballs.

6. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit i cinquanta minuts del vespre, i no havent--hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

