ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE
JUNY DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les setze hores del dia ú de juny de dos
mil setze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Montserrat Inglés i Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea.
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa tractar per raó d’urgència els
assumptes següents:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA REPSOL
PETRÓLEO S.A. I REPSOL QUÍMICA S.A. PER A LA CONCESSIÓ D’UNA
APORTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA A ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES.
PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ PINS MANOUS III.
Debatuda la urgència dels assumptes a incorporar a l’ordre del dia, aquesta és
aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local.
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
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1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE MAIG
DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de maig 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 Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA
EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA,
S.A.) PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN SITUACIÓ DE
NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passar a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
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En moments de crisi com els actuals es fa necessari concedir ajuts a les
persones en situació de necessitat i urgència social, i és per això que EMATSA
ha creat un Fons Social Extraordinari per l’exercici 2016, amb la finalitat
d’establir la concessió d’ajuts individuals per al pagament del subministrament
d’aigua al Catllar, a persones en situació de necessitat i urgència social.
Per tal d’establir les condicions i els requisits per tenir accés als ajuts esmentats
s’ha procedit a la redacció d’un conveni entre EMATSA i l’Ajuntament del
Catllar, el text del qual consta en l’expedient i es dona per reproduït.
És per aquest motiu que proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni amb EMATSA en relació a la concessió d’ajuts a
persones en situació de necessitat i urgència social, per fer front al
pagament del subministrament d’aigua.

Segon.

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA
EMATSA (EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA,
S.A.) PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS
GENERAL A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23
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DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Mitjançant acord del Ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a
activitats d’interès general.
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural
al Catllar.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni amb EMATSA en relació a la concessió d’ajuts
les activitats d’interès general a l’empara d’allò previst a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Segon.

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.
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Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME
AQUÀTIC DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU PER
A LA TEMPORADA D’ESTIU 2016

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Atès que properament s’obriran les piscines municipals, cal procedir a la
contractació del servei de socorrisme aquàtic professional, degudament
acreditat i legalitzat, per garantir la seguretat dels banyistes.
L’ajuntament ha sol·licitat oferta a diferents empreses especialitzades per dur a
terme el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de la Torre d’en
Guiu durant la temporada d’estiu de 2016, des del 18 de juny fins a l’11 de
setembre, havent-ne presentat les següents:
EMPRESA
Consell Esportiu del Tarragonès
Blue Safety S.L.

IMPORT
9.187,38 €
8.734,08 €

Per tant doncs l’oferta més avantatjosa per aquest ajuntament és la que ha
presentat l’empresa Blue Safety S.L.
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Vist que els articles 111 i 138 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, estableixen que per formalitzar l’expedient administratiu de contractació
menor només cal l’aprovació de la despesa i la posterior incorporació de la
factura corresponent. No obstant això es considera oportú fixar les condicions
bàsiques de la relació empresa-ajuntament en contracte administratiu de
prestació de serveis.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de
la Torre d’en Guiu per la temporada d’estiu de 2016 a l’empresa Blue
Safety S.L. per import de 8.734,08 €, IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 341.22724 del pressupost
municipal vigent.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L’ACM-CCDI.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“ANTECEDENTS
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Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci
(Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació
de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme
d´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2

Terme de
potència
Euros/ kW i
any
P1

P3

Sublot 1
174,136 135,304 81,077 (3.0A)
Sublot 2
152,356
(2.1A)
Sublot 3
177,553
86,943 (2.1 DHA)
Sublot 4
150,938
(2.0 A)
Sublot 5
183,228
63,77 (2.0DHA)

15,754249

P2

P3

9,452549 6,301700

35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia
SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus
unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*) P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
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(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
PREUS ENERGÍA
T.A. PRODUCTE P1
P2
3.1A TP-DH3C
138,231 119,319
6.1
TP-DH6B
171,405 138,415

(€/MWh)
P3
P4
P5
P6
85,149 0,000 0,000 0,000
114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del
PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
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destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de
pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 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 (TRLCSP)
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada
dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 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 en matèria de règim local que regulen el funcionament i
competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament del Catllar s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos,
que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents
condicions econòmiques:
Terme d´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
115,002

96,809

Terme de potència
Preus (€/kW i any)
P1
P2
P3

Sublot 1
69,217 (3.0A)

40,728885 24,437330 16,291555
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163,494

144,809

Sublot 2
141,560
(2.1A)
Sublot 3
85,352 (2.1 DHA)
Sublot 4
125,265
(2.0 A)
Sublot 5
65,076 (2.0DHA)

44,444710
44,444710
42,043426
42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors
finals de l’energia.

T.A.
3.1A
6.1

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
PRODUCTE P1
P2
P3
P4
P5
P6
TP-DH3C
100,866 88,530 68,709 TP-DH6B
114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel
bon fi de la seva execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª,
08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’EMPRESA REPSOL
PETRÓLEO S.A. I REPSOL QUÍMICA S.A. PER A LA CONCESSIÓ
D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA A ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“L’empresa REPSOL des de fa anys ve col·laborant amb l’Ajuntament del
Catllar en l'organització de diferents activitats culturals, cíviques i esportives
amb la finalitat de participar i ser part de la col·lectivitat del municipi.
Que l’Ajuntament del Catllar és una entitat que, atenent a l’establert a la Llei
49/2002, de regim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius
fiscals al mecenatge, pot rebre donatius, i celebrar convenis de col·laboració
als quals els pot ser d'aplicació l’establert als articles 25 a 27 de l’esmentat text.
Que l’article 25 de la Llei 49/2002 preveu la fórmula de convenis de
col·laboració per a activitats d’interès general que poden ser concertats per
entitats com les anteriorment esmentades.
L’empresa REPSOL ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
econòmica destinada al foment de les activitats culturals i esportives al Catllar.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni amb REPSOL en relació a la concessió d’ajuts
les activitats d’interès general relacionades amb el foment de les
activitats culturals i esportives, a l’empara d’allò previst a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
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Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa REPSOL i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, en
legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA
D’ACCEPTACIÓ
DE
LA
CESSIÓ
DE
LES
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE LA
URBANITZACIÓ PINS MANOUS III.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
“Mitjançant certificat emès Félix Molas Ruiz, com administrador de la mercantil
Finques MR TGNA S.L.U., en la seva condició d’Administrador de la
Urbanització Pins Manous III, en nom d’aquesta entitat, manifesta la seva
voluntat de cedir a l’Ajuntament del Catllar, les instal·lacions d’abastament
d’aigua potable, de l’esmentada urbanització.
Es d’interès de l’ajuntament el fet de anar unificant la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable sota la figura d’un servei municipal que acabi
integrant la totalitat dels sectors de sòl urbà d’aquest municipi.
És per això i en ares a poder formalitzar la cessió proposada per la comunitat
de propietaris de la Urbanització Pins Manous III, que proposo que al Junta de
Govern Local, adopti el següent acord:
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Primer.- Acceptar la cessió de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable
de la urbanització Pins Manous III.
Segon.- Assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua potable en el
benentès que la tarifa a aplicar serà la resultant de l’adequació de
tarifes prevista en el document d’adhesió de l’ajuntament a la
Comunitat de Servei d’Aigua Potable del Tarragonès, amb l’horitzó
d’equiparació del 2022.
Tercer.- Facultar, al Sr. Alcalde o regidor en que delegui, tant àmpliament com
en dret sigui necessari, per la subscripció de quants documents siguin
necessaris per la formalització d’aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha
I, essent les disset hores i vint minuts, 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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