AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les deu del matí del dia vint-i-tres de
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, 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:
M. Goretti Gatell i Anglès
Teresa M Canela i Armengol
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i 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 9 DE
DESEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2016, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es 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, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“Respecte les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, mitjançant
Decret del Diputat delegat dels préstecs a ens locals de 07.12.2016, ens ha
estat concedit un ajut per interessos de préstecs 2016, havent estat assignada
una subvenció de 7.721,39 euros.
Pel que respecta a l’ajut de la Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la
Junta de Govern en data 16 de desembre de 2016, han acordat concedir del
programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil
de titularitat municipal del curs 2015-2016, un import de 22.785,00€.
Finalment comentar que la subvenció excepcional oferta pel Servei
d’Assistència Municipal 2016 de la Diputació de Tarragona referent a l’estudi de
la relació de llocs de treball, ens ha estat denegat “
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU HORARI LABORAL DEL COS
DE VIGILANTS MUNICIPALS PER COBRIR DE FORMA URGENT I
PROVISIONALMENT LA BAIXA PER IT D’UN MEMBRE DEL COS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“De forma sobtada el vigilant municipal Tip 001 ha incorregut en situació
d’incapacitat laboral temporal i ha presentat l’acreditació mèdica corresponent,
essent la durada prevista de com a mínim dos mesos.
Essent necessari cobrir el torn de servei d’aquest vigilant i atesa la proximitat
de les festes nadalenques s’ha convingut no aplicar el sistema subsidiari de
torns rotatoris de dos dies de servei en cadascuna de les franges horàries
establertes i dos dies de descans per no interferir en les planificacions de les
festes de nadal dels restants membres de cos.
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Així les coses, fruit de les reunions d’aquesta alcaldia i del regidor de personal
amb el representant sindical del personal funcionari de l’ajuntament per cobrir
la baixa per incapacitat temporal del vigilant municipal Tip 001 durant les
properes festes de Nadal i fins al dia 1 de gener de 2017, conciliant la vida
laboral i familiar dels efectius del cos durant les festivitats de Nadal, s’ha
preparat una proposta de calendari de torn de servei per aquest període, que
consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local pres en sessió de 24
desembre de 2015 es va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada
laboral dels vigilants municipals per a l’any 2016, actualment vigent.
Per tot això, es considera escaient aprovar la modificació de l’horari de treball
per al període esmentat per quant escau conjugar i reequilibrar les necessitats
reals dels veïns i l’autoorganització municipal adaptant els recursos existents a
les necessitats creades per la situació imprevista a la que hem d’atendre.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels
vigilants municipals que modifica el quadrant aprovat per a l’any 2016
des de la data del present acord i fins al proper dia 1 de gener de
2017, d’acord amb la descripció que consta a la part expositiva
d’aquesta resolució i amb el quadrant que consta a l’expedient i és
dóna per reproduït.

Segon.

Advertir als interessats que:
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- El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia
implícita a exercitar les accions legals previstes per a la seva
impugnació per aplicació del mateix.
- Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei,
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori
incoat a l’efecte.
Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i traslladarla als representants sindicals.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU HORARI LABORAL DEL COS
DE VIGILANTS MUNICIPALS PER AL 2017.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Fruit de les reunions entre el representant sindical del personal funcionari de
l’ajuntament, l’alcalde i el regidor de personal s’ha preparat una proposta
d’horaris de la jornada laboral adaptada a les necessitats del servei i adequada
a les recents reformes legislatives, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.
El vigent horari laboral dels vigilants municipals tal i com es resumeix en el
quadre següent:
Matí
Hivern
Estiu

07.00 a 15.30 h

Tarda
15.30 a 00.00
15.30 a 00.30
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A banda de l’horari, el quadrant inclou i absorbeix, com el dels anys anteriors,
totes les festivitats, dies de vacances i assumptes propis de cadascun dels
vigilants de forma individualitzada.
També s’inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen
durant l’any 2017, com ara la festa major, diferents proves esportives o la revetlla
de Sant Joan.
Vista la proposta analitzada, i en que es constata que el nombre d’hores efectives
a fer pels vigilants durant l’any 2017 és de 1.635 hores, d’acord amb el següent
detall:
Total dies any 2017 (365 x 7,5 h)
Diumenges any 2017 (53 x 7,5 h)
Dissabtes any 2017 (52 x 7,5 h)
Vacances any 2017 (22 x 7,5 h)
Festius any 2017 (14 x 7,5 h)
Assumptes propis any 2017 (6 x 7,5 h)
Total hores efectives any 2017

2.737,50 h
-397,50 h
-390,00 h
-165,00 h
-105,00 h
-45,00 h
1.635,00 h

En contrapartida, per no crear un greuge compartiu amb la resta de treballadors
de l’ajuntament i perquè els agents puguin atendre les seves necessitats i
eventualitats de caire personal, s’acorda que puguin fer entre ells tants canvis de
torn com puguin necessitar amb les següents particularitats:
 Els canvis de torn deuran ser comunicats a l’Ajuntament amb una antelació
de 72 hores a la seva realització, tal i com estableix l’art. 17 del Reglament
del Servei, llevat que el motiu tingui caràcter sobrevingut, essent necessari
comunicar en qualsevol cas, amb la màxima antelació possible, i sempre
abans del gaudi de la prerrogativa.
 Els agents garantiran que el servei quedi cobert en tota la jornada de servei
els 365 de l’any.
 Dins el període de festa major d’estiu no es pot sol·licitar cap tipus de
permís o llicència.
 Al finalitzar l’any natural hauran d’haver realitzat i computat totes les hores
que els pertoca segons el quadrant anual.
 Es podran realitzar canvis de torn en els que entre un i el següent no hi hagi
un descans mínim d’onze hores sempre que:
 No es realitzin duran més de dues jornades seguides.
 Que a la sortida del segon dia de torn es gaudeixi d’un
descans mínim de 15 hores.
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 Si algun dels canvis de torn supera la jornada laboral de 8
hores i 30 minuts, a la sortida del darrer torn es respectarà un
descans mínim de 24 hores.
 De forma excepcional, amb un màxim de 4 cops dins l’any i per motius
degudament acreditats, tenint en consideració el caràcter especial del
servei, es podrà autoritzar la realització d’un doble torn (matí i tarda)
durant dos dies consecutius, coincidint en cap de setmana, amb les
particularitats següents:
o La sol·licitud, signada pels dos agents amb torn de treball
programat en quadrant, s’haurà de presentar amb una antelació
mínima de 7 dies a la data prevista per al gaudi.
o A la sol·licitud hi constaran determinats tots els ajustos horaris que
calgui adoptar (recuperació horària).
o L’agent que hagi de fer les dues jornades continuades de dos dies
consecutius no podrà estar de torn de servei la tarda immediata
anterior a la realització d’aquesta mesura, gaudint així, d’un
descans previ de més de 15 hores.
o Es preveu que el segon dia de torn continuat l’agent iniciï la jornada
laboral a les 08.00 h en horari d’hivern o a les 08.30 en horari
d’estiu, en comptes de les 07.00 h, per gaudir de més descans,
atenent a l’exigència de la mesura proposada. L’hora que es
redueix la jornada el segon dia de torn continu haurà de
compensar-se dins la setmana immediatament anterior a la
realització del canvi de torn, llevat que l’ajuntament en disposi
l’acumulació per atendre situacions de reforç de servei no previstes
en quadrant (sobrevingudes).
Per tot això, es considera escaient aprovar la modificació de l’horari de treball per
quant garanteix una atenció al públic que conjuga i equilibra les necessitats reals
dels veïns i l’autoorganització municipal.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels
vigilants municipals per a l’any 2017, d’acord amb la descripció que
consta a la part expositiva d’aquesta resolució i amb el quadrant que
consta a l’expedient i és dóna per reproduït.

Segon.

Advertir als interessats que:
- El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia
a exercitar les accions legals previstes per a la seva impugnació.
- Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei,
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori
incoat a l’efecte.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i traslladarla als representants sindicals.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER A FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL DESTINADA
A COBRIR UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL MENTRE DURI LA
SITUACIÓ D’IT QUE LA MOTIVA, DE LA MATEIXA CATEGORIA
PROFESSIONAL I APROVACIÓ DE LES BASES D’AQUESTA
SELECCIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Arran de la situació de baixa per incapacitat laboral temporal de previsible
llarga durada d’un dels efectius del cos de vigilants municipals, sobrevinguda
de forma imprevisible i davant la impossibilitat de perllongar el sistema
substitutori previst al seu dia consistent en que els efectius restants passen a
torns rotatoris de dos dies de matí, dos de tarda i dos de festa, sistema efectiu
en substitucions de curta durada però inadequat per una contingència com
l’actual, l’efectivitat del qual queda condicionada a la presencia incondicionada
dels tres membres del cos i restaria greument pertorbat en cas d’absència,
justificada, d’algun d’ells.
L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30
d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració
local.
L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Aquest mateix article estableix una tassa de reposició de personal de fins al
100, entre d’altres, per al personal de la policia local, en el qual queden
subsumits els vigilants municipals. Alhora es preveu que l’ajuntament hagi
d’adoptar un acord en el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura
no es posa en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques de vigilància
municipal cal proveir d’urgència la nova contractació de personal encaminada
mitjançant borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal
per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per
cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de
contractació, ateses les situacions excepcionals que es poden generar i per
cobrir necessitats urgents i inajornables, amb categoria vigilant municipal i les
retribucions, jornada de treball i funcions que corresponen d’acord amb la
relació de llocs de treball de l’ajuntament i la legislació vigent.
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Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció per a formació de
borsa de treball per a substituir treballadors municipals amb dret a
reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants, jubilacions
o per atendre necessitats urgents de contractació, de vigilant
municipal (Categoria professional laboral C2).

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant Edicte al BOP, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

Quart.

Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment
de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER AL MANTENIMENT I NETEJA DE ZONES
URBANES QUE FINALITZA EL 31 DE DESEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016 es
va aprovar l’execució d’un programa de col·laboració social per a l’ocupació
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d’una persona desocupada durant sis mesos per al manteniment i neteja de
zones urbanes.
Aquest programa fou atorgat mitjançant Resolució del Cap del Servei Territorial
d’Ocupació a Tarragona de 28 de juliol de 2016 i la seva vigència abastava des
del dia 01 d’agost al 31 de desembre de 2016.
Realitzats els tràmits escaients es va assignar al desenvolupament del
programa el candidat Sr. Jose Díaz Magan , amb DNI 50539246N, el qual ha
vingut desenvolupant les tasques assignades de forma adequada, eficaç i
eficient.
Estant pròxim el finiment del termini del programa, a petició del Sr. Magan, qui
ha manifestat la voluntat de continuar prestant el seu servei i valorant les
resultats obtinguts, l’ajuntament considera escaient sol·licitar una pròrroga
d’aquest programa fins al proper 16 de juliol de 2017, amb les mateixes
condicions que les actualment vigents.
Així doncs, es garanteix que el programa de col·laboració social compleixi els
mínims legals exigits en quant a utilitat social i benefici de la comunitat, que la
durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora per
percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que no suposi un canvi de residència habitual per a la persona i que el lloc de
treball coincideixi amb les aptituds físiques i professionals de la persona.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
que s’han portat a terme, proposo que la Junta de govern local acorda adopti el
següent acord:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga del programa de col·laboració social objecte de
l’expedient CS/2016/005/T4118, “Foment de l’ocupació i reingrés al
mercat laboral: manteniment de zones urbanes i periurbanes” al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tot ratificant els
compromisos inherents a aquesta comesa, i assumits al seu dia,
consistents en:
Abonar a la persona adscrit al programa la diferència entre la
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
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l’esmentada prestació, garantint el 100%
interprofessional vigent en cada moment.

del

salari

mínim

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de la persona
adscrita des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
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2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1)
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3)
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”:
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que
es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i
ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat
a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
4.- Antecedents de l’entitat.
L’Ajuntament del Catllar s’adhereix a aquest nou acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci per aconseguir importants avantatges econòmics en el
subministrament d’energia elèctrica.

1.2.2.2 2016.031(726)

12

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de
l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial
articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització
de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.-

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de
les entitats locals o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Que el municipi del Catllar s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un
termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de
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desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

Preu
Adjudicat
€/MWh
112,158
136,573
56,843
135,3
64,3
52,7
128,298
150,298
72,198
150,298
79,398
64,898
97,098
83,098
55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
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Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

68,951
62,489
53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa
Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
38,043426
2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426
2.1 A
44,444710
2.1 DHA 44,444710
2.1 DHS 44,444710
3.0 A
40,728885 24,437330 16,291555
Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de
2014).
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord
marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import de 265.000
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€ (dos-cents seixanta-cinc mil euros) que s'imputarà, dins del
pressupost municipal de l'any 2017.
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.-

Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018,
Barcelona,) tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’EMISSIÓ D’INFORMES
EN ELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I
IMPLANTACIÓ DEL GIS DURANT L’ANY 2017.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per l’emissió
d’informes pels expedients de llicències urbanístiques en suport de la tasca de
l’arquitecte municipal degut a l’acumulació de tasques i per a la supervisió del
procés d’implantació d’un sistema SIG.
L’arquitecte Jonathan López Skoog ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul
d’honoraris per assessorament tècnic consistent en l’elaboració d’informes en
relació a llicències urbanístiques, inspeccions d’obres i expedients de disciplina,
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recepció de visites per temes urbanístics, així com altres tasques de
planejament municipal, per 580 hores de contracte. El preu del contracte
ascendeix a la quantitat de disset mil quatre-cents euros (17.400,00 €) al que
cal afegir l’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada amb anterioritat per l’arquitecte
Jonathan López Skoog durant una anterior etapa, sumant-hi el coneixement del
planejament municipal, es proposa contractar els seus serveis.
L’arquitecte realitzarà la seva tasca dos dies a la setmana: els dimarts de 09.15
a 14.15h (5 hores) i els dijous de 09.15 a 14.15h i de 16.30 a 19.00h (7,5 hores).
La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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.
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de
llicències urbanístiques i la supervisió del procés d’implantació d’un
sistema SIG durant els mesos de gener a desembre de 2017,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Jonathan López Skoog per un import de disset mil quatre-cents euros
(17.400 €) i tres mil sis-cents cinquanta-quatre euros (3.654 €) d’IVA
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Segon.

Aprovar la despesa per import de vint-i-un mil cinquanta-quatre euros
(21.054 €) amb càrrec a la partida 920.22730 del pressupost
municipal, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic
fins a l'entrada en vigor del nou pressupost municipal, de conformitat
amb l'article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures
mensuals a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT
DEL CAMÍ VELL DE L’ESTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Antecedents
En data 5 de setembre de 2016 el Sr. Jordi Toral Juanpere va presentar escrit
a aquest Ajuntament sol·licitant informe per part dels tècnics de l’ajuntament
sobre la possibilitat de restringir la circulació de la Urbanització Masia Boronat,
concretament la baixada del carrer Camí Vell de l’Estació fins al carrer del
Baladre.
Examinat l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest ajuntament Sr. Anton
Maria Anglès Cunillera emès a l’efecte i que contempla les propostes següents:
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“Col·locar una illeta al carrer Camí Vell de l’Estació, a l’altura del carrer del
Baladre, ocasionant que a partir d’aquell moment només hi hagi un sol sentit
de circulació en els dos carrils del Camí Vell de l’Estació.
Col·locar una illeta al Camí Vell de l’Estació, a l’altura del carrer del Baladre,
ocasionant que a partir d’aquell moment només hi hagi un sol sentit de
circulació i que al final del carrer del Camí Vell de l’Estació hi hagi un sol carril
de circulació, deixant sense circulació l’altre carril.”
Atès que el municipi té atribuïdes competències pròpies en matèria d’ordenació
del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, d’acord amb l’article
66.3.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la reordenació de la mobilitat del Camí Vell de l’Estació
d’acord amb la proposta redactada per l’enginyer de l’ajuntament per
efectuar la conversió de part del carrer Camí Vell de l’Estació i el
carrer del Baladre en un únic sentit de circulació i una sola direcció.

Segon.

Sotmetre aquest acord a exposició pública en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.

Tercer.

En el supòsit que no es presentin al·legacions, la proposta s’entendrà
aprovada definitivament.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
DE BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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, per un període de 48 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2013, a favor dels Srs. Anna Rodrigo Urgel i Roger Coromina Lucena, de
conformitat amb el plec de condicions i a l’oferta presentada.
En data 21 de gener de 2013 es signà el contracte administratiu regulador de
la prestació del servei amb la societat SCP Grup Arcs, representada per la Sra.
Anna Rodrigo Urgel, la clàusula tercera del qual en preveu la durada, establint
com a data de finalització de la vigència el 31 de desembre de 2016 i, a més a
més, estableix que el contracte podrà ser renovat per períodes d’un any excepte
que es denuncií per qualsevol de les dues parts amb un mínim de 6 mesos
d’antelació.
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2016/263, de 31 de maig, es va denunciar el
contracte esmentat amb l’advertiment de reversió a data 1 de gener de 2017,
havent-se d’entregar les instal·lacions incloses a l’inventari annex al contracte
així com l’equipament de la cuina, menjador i terrassa en l’estat de conservació
i funcionament adequats.
L’ajuntament es troba en procés d’estudi, anàlisi i redacció dels plecs tècnics,
econòmics i administratius necessaris per licitar el servei, essent impossible
perfeccionar l’expedient amb anterioritat a data 1 de gener de 2017.
Escau que l’actual prestatària de servei continuï fins que l’ajuntament hagi
finalitzat el procés de licitació iniciat atès l’interès en la prestació d’aquest servei
per quant garanteix la correcta i plena utilització de la zona lúdica de la Torre
d’en Guiu.
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Revisat el plec de clàusules administratives que va regir la contractació, es
constata la manca de referència a una possible situació transitòria com l’ara
succeïda.
Entenent que la continuació en la prestació del servei no té, en cap cas, la
consideració de pròrroga als efectes establerts en el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i que es realitzarà amb les mateixes condicions
que les establertes en el contracte de 21 de gener de 2013.
Vist que l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableix, entre d’altres
obligacions del contractista, la de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec
de la seva gestió.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Requerir la societat SCP Grup Arcs, representada per la Sra. Anna
Rodrigo Urgel, perquè continuï amb l’explotació del servei de bar
restaurant de la Torre d’en Guiu des del dia 1 de gener de 2017 i fins
que es resolgui el procediment de contractació tramitat a aquests
efectes.

Segon.

Notificar aquest acord als Srs. Anna Rodrigo Urgel i Roger Coromina
Lucena tot concedint-los un termini d’audiència de 10 dies perquè
puguin efectuar les al·legacions o observacions que considerin
escaients.

Tercer.

Continuar la tramitació de l’expedient de licitació del servei de bar
restaurant de la Torre d’en Guiu.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL
ORDINÀRIA PER A L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL ANNEX AL COSTAT
DEL CONSULTORI MÈDIC (SALA 33) REDACTAT PER
L’ARQUITECTE JONATHAN LÓPEZ SKOOG.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’ajuntament, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de les instal·lacions del consultori
mèdic i dels serveis socials situats al carrer Eufemià de Queralt dotant de major
funcionalitat l’equipament, destinant l’actual despatx dels serveis socials a
consulta d’assistència sanitària i creant dos despatxos per als serveis socials.
Amb aquesta reforma es passarà a disposar de dues sales d’infermeria i dues
sales de consulta mèdica, podent prestar-se de forma més eficient i
simultàniament les consultes de medicina general i pediatria i obrint la
possibilitat d’ampliar el servei de consultes d’especialistes o una major
assistència primària.
Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha procedit a redactar el
projecte d’obra ordinària consistent en la reforma d’una sala amb ús actual
polivalent per adequar-la com a ampliació del centre d’assistència primària en
les seves funcions d’assistència social, dotant aquest nou espai de dos
despatxos. Aquest nou espai tindrà un doble accés, un per l’interior de l’edifici
del centre existent i un des de la via pública.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de
conformitat amb allò previst al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, emès de conformitat amb el que disposa
l’article 36 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
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Vist el que disposen els articles 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i 12 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient
en virtut de la competència atribuïda a la Disposició Addicional Segona del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i les delegacions de competències
efectuades mitjançant els decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i
2016/314, de 15 de juny.
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària per adequar
una sala amb ús polivalent i destinar-la a ampliació del centre
d’assistència primària en les seves funcions d’assistència social,
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, per un import
d’execució material de 14.417,76 euros.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
pàgina web municipal, per la presentació d’al·legacions, si s’escau.

Tercer.

Establir que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions, aquest projecte tècnic, quedarà
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Quart.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER FESTES A LES
URBANITZACIONS DEL MUNICIPI QUE HAN PRESENTAT
SOL·LICITUD.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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 2016, prorrogat, 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 2016 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit:
URBANITZACIÓ
Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins
Junta de Compensació Pins Manous III
TOTAL

Segon.

IMPORT
1.000 €
1.100 €
2.100 €

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES
ENTITATS DEL MUNICIPI.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
En data 5 d’octubre de 2016 la Junta de Compensació de Pins Blancs va
sol·licitar una subvenció per minorar la despesa ocasionada per les tasques de
neteja i manteniment de la zona perimetral de protecció contra incendis
forestals de la urbanització. Els costos importen la quantitat de 1.210 €.
Semblantment, en data 5 d’octubre de 2016 l’entitat urbanística de Conservació
de Pinalbert sol·licita ajut per minorar el cost de treballs de manteniment de
voreres i altres elements de pública concurrència o que faciliten l’ús de serveis
públics, executats per una empresa especialitzada, essent el cost total
d’aquestes tasques de 1.712,15 €.
L’Entitat Urbanística de Conservació de la Bonaigua, mitjançant escrit de data
5 d’octubre de 2016, va sol·licitar ajut per tal de fer front a les darreres despeses
de construcció del camp de futbol amb tanca perimetral. Una primera fase
d’aquest mateix projecte ja va rebre finançament municipal per import de 900 €
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2015. El cost
total de la inversió ara realitzada ha estat de 2.272,56 €.
Atès que es considera escaient subvenir parcialment el cost de les tasques de
neteja i manteniment general i de la zona perimetral de protecció de les
urbanitzacions Pins Blancs i Pinalbert i constatat també l’interès públic dels
treballs de construcció d’un camp de futbol a la Bonaigua per quan aquest tipus
d’equipaments representen un millora de les infraestructures del municipi.
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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 vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
Primer.

Atorgar els ajuts a les entitats peticionàries i pels conceptes indicats
d’acord amb el detall següent:
Entitat
Junta de
Compensació de
Pins Blancs
EUC de Pinalbert
EUC de la Bonaigua

Segon.

Concepte
Neteja i manteniment de les
franges perimetrals.
Manteniment de voreres i
altres.
Finalització
tancament
perimetral camp de futbol a la
Bonaigua.
TOTAL

Import
1.000 €
850 €
1.000 €
2.850 €

Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades, en legal
forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
14. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I, quan manquen cinc minuts per un quart de dotze del matí, 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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