AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19
D’OCTUBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
dinou d’octubre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
La regidora Sra. Teresa M. Canela i Armengol ha excusat la seva assistència.
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 5 D’OCTUBRE
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2017, 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén 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 Sra. Marina Camons Inglés va interposar una demanda davant el Jutjat del
Social de Tarragona pel que ella considerava un acomiadament improcedent, el
via previst per la celebració del judici, a resultes de la reunió mantinguda entre el
seu advocat i el secretari de l’ajuntament, que ens representava, van desistir de
la demanda i es va donar el procediment judicial per acabat.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA QUADRA DELS MANOUS, SECTOR 16 DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 21 de juny de 2017 el Sr. Agustin Pujol Hugas, en representació de la
Junta de Compensació sector 16 Quadra dels Manous, va presentar el projecte
d’urbanització d’aquest sector.
En data 20 de juliol el Sr. Pujol Hugas, va presentar un nou projecte com a
conseqüència de les converses mantingudes amb l’arquitecte municipal.
En data 22 de setembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès informe
favorable.
El Secretari Interventor ha emès informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial
del Projecte d’urbanització.
L’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment
i definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació que estableix
l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual determina que l’aprovació inicial s’ha
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d’adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació
completa i que el projecte ha de ser posat a informació pública per un termini
d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les persones interessades,
amb citació personal.
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
2015/349, de 27 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització Quadra dels Manous,
sector 16 del planejament municipal.

Segon.

Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
dins l‘àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.

Tercer.

Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les seves
competències sectorials.

Quart.

Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per
l’execució del Projecte aprovat per tal que emetin informe en el termini
d‘un mes.

Cinquè. Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los
audiència durant el termini d’un mes.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI
REGULADOR
DE
LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DE LES QUOTES DE
L'ENTITAT URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE MANOUS II,
AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La Junta de Compensació de la urbanització Manous II en l’assemblea
celebrada el dia 16 de maig de 2017 va acordar delegar a la Diputació de
Tarragona la recaptació en període voluntari i executiu de les quotes
urbanístiques que emetin per tal de complir amb les seves finalitats.
En la mateixa assemblea van aprovar el model de conveni a signar, que es
correspon amb el que va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data
24 de febrer de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.
L’esmentada Junta de Compensació en data 25 de maig de 2017 mitjançant
registre d’entrada núm. 1775 va sol·licitar la conformitat d’aquest ajuntament a
l’esmentada delegació de competències.
Essent interès de l’ajuntament que les entitats urbanístiques col·laboradores
disposin de totes les eines que la legislació vigent els permeti recaptar les
liquidacions que els permeten complir amb les seves finalitats, proposo que el
Ple de l’ajuntament adopti el següents acord:
Primer.

Donar la conformitat d’aquest ajuntament a la delegació a favor de la
Diputació de Tarragona de la recaptació en període voluntari i
executiu de les quotes urbanístiques que emetin per tal de complir
amb les seves finalitats.

Segon.

Aprovar el model de conveni a signar, que es correspon amb el que
va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data 24 de febrer
de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.

Tercer.

Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per la formalització del present acord.”

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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU DEL BAR
RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per providència de l’alcaldia de data 6 de juny de 2017 es va iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació de la concessió de la gestió del servei de Bar
Restaurant de la Torre d’en Guiu.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 9 de
juny de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
c) 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).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
f) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de la concessió
Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.-

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT EN ESPÈCIE A L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE MAS VILET DELS PINS,
SECTOR 35 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, PER GARANTIR LA
MOBILITAT SEGURA A LA URBANITZACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Sr. Jorge Valentin Quintana Ortega, actuant en nom i representació de la
Urbanització Mas Vilet dels Pins, ha sol·licitat d’aquest ajuntament el
subministrament de pintura per tal de repintar la senyalització horitzontal dels
carrers de la urbanització; la mà d’obra serà a càrrec seu.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Facilitar al Sr. Jorge Valentin Quintana Ortega els pots de pintura
necessaris pel repintar la senyalització horitzontal dels carrers de la
urbanització Mas Vilet dels Pins, essent la mà d’obra al seu càrrec.

Segon.- Notificat aquest acord a l’interessat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és 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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