AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE
MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
quatre de maig 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:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 27 D’ABRIL DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril 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, 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:
Informa que el passat dimarts dia 2 del corrent va tenir una reunió a la seu de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb el Sr. Josep M Obis i Soriano, responsable
de l’Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals, i a la que fou acompanyat pel
secretari accidental Sr. Josep Llop i pel treballador municipal Jordi Cabré.
Durant la reunió es tractaren tres qüestions principals. En primer terme es va
parlar de la gestió de les estacions depuradores de recent construcció un cop
hagi finalitzat l’any de manteniment que està inclòs en el contracte de
construcció, doncs ha de ser l’ajuntament qui se n’encarregui. Com a qüestió
precedent caldrà que l’ACA informi de quina és la data que es té en compte per
al còmput de l’any de gestió inclosa en la licitació de l’obra, doncs pot ser la
data de recepció provisional de l’obra, la de posada en servei o de la
inauguració.
La gestió de les infraestructures serà indirecta mitjançant concessió,
procediment que es tramitarà des de l’ajuntament comptant amb
l’assessorament tècnic de l’ACA, que també facilitarà models de plecs de
condicions tècniques i administratives. Rebutgen formar part de la mesa
d’adjudicació al·legant que mai en formen part. El sistema de finançament és,
en resum, el següent: l’ajuntament gira factura del cost del servei concessionat
a l’ACA, que paga en 30 dies aproximadament. Al mes de gener fan una
bestreta d’aproximadament el 80% del cost efectiu del servei.
En segon lloc es va parlar de la depuradora a construir a Parc de Llevant, als
terrenys que s’obtindran dels promotors de la cinquena modificació el POUM.
L’ACA es comprometé a tirar endavant amb el projecte si l’ajuntament cedeix el
sòl.
Finalment es va insistir en la necessitat de resoldre el sanejament de la
urbanització la Bonaigua, que per l’actual configuració del sistema de
sanejament ha quedat aïllada. Escau realitzar aquesta obra per garantir la
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seguretat sanitària del pou que abasta al municipi. El responsable de l’ACA es
compromet a tractar la qüestió amb la solució que es doni per al sector est.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME
AQUÀTIC DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU PER
A LA TEMPORADA D’ESTIU 2017.

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 2017, durant els mesos de juny a setembre,
de les onze del matí a les vuit de la tarda, havent-ne presentat les següents:
EMPRESA
Grup Serviesport
Blue Safety SL
Risck Control RCS, SL

PREU HORA
9,90 €
8,55 €
8,90 €

IVA
2,08 €
1,80 €
1,87 €

TOTAL
11,98 €
10,35 €
10,77 €

Per tant doncs l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’ajuntament és la
que ha presentat l’empresa Blue Safety SL, més si tenim en compte que com a
millora ofereixen una festa aquàtica de dues hores de durada.
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 2017 a l’empresa Blue

3
1.2.2.2 2017.014(262)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Safety SL per import de 8,55 € hora més 1,80 € corresponents a l’IVA,
essent el preu final de 10,35 € l’hora de servei.
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 d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

TORN OBERT DE PARAULES.

Intervé la regidora M. Goretti Gatell Anglès per informar de les gestions
efectuades per poder oferir cursos de natació durant la temporada d’estiu de la
piscina municipal de la Torre d’en Guiu. Properament se sotmetrà a la
consideració de la Junta aquesta qüestió.
Intervé la regidora M. Goretti Gatell sol·licitant es reconsideri la possibilitat
d’efectuar el pagament de la quantitat pendent del total de la subvenció
compromesa al seu dia al CE El Catllar, doncs la junta directiva insisteix en que
el club necessita aquests diners per l’estrès de tresoreria que pateixen degut a
la gestió de l’equip directiu anterior i que les previsions de pagament ja estaven
acordades, independentment de què hi hagi aprovat el pressupost municipal
per al 2017 o no.
Els reunits, de forma unànime, responen que una vegada comprovat l’acord
d’atorgament i l’existència d’un calendari s’actuï en conseqüència.
La Sra. Gatell pregunta si hi hauria cap inconvenient en traslladar la pàgina web
municipal a un servidor que possibiliti l’ampliació de les prestacions.
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Els reunits, de forma unànime, responen que no n'hi veuen.
Finalment, la regidora informa que en breu s’obriran els períodes de
preinscripcions dels ensenyaments municipals de música i anglès.
I essent tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental, estenc la
present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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