AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
catorze de desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i
Mensa, 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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina 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 5 DE
DESEMBRE 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 de desembre 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap

1
1.2.2.2 2017.043(772)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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 Junta de Compensació de la urbanització Mas de Blanc - La guinardera, ha
presentat a tràmit el projecte de reparcel·lació del sector.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS A
LLARG TERMINI QUE TÉ CONTRACTATS L’AJUNTAMENT D’ACORD
AMB LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016
APROVADA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Ple de l’ajuntament en sessió de data 12 de desembre de 2017 va acordar
aprovar la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2016,
del que, en aplicació de la vigent normativa d’estabilitat pressupostària, en
resultat que aquest ajuntament ha de procedir a la amortització anticipada de la
totalitat dels crèdits a llarg termini.
En l’esmentada sessió del ple de l’ajuntament també es va acordar aprovar una
modificació del vigent pressupost amb la finalitat d’habilitar els crèdits
necessaris per a materialitzar aquesta amortització anticipada.
D’acord amb això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Procedir a la amortització anticipada dels diversos préstecs a llarg
termini vigents a dia d’avui amb les entitats bancàries d’acord amb el
següent detall:

ENTITAT
B.B.V.A.
B.B.V.A.

CRÉDIT
ICO 0182.5634.83.0000036
0182.5634.17.9544533974

IMPORT
101.322,17
75.000,00
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B.B.V.A.
B.B.V.A.
B.B.V.A.
B.B.V.A.
B.B.V.A.

0182.5634.15.9544533982
0182.5634.12.9544634847
0182.5634.10.9546291356
0182.5634.15.9555020871
0182.5634.11.9555025351

31.285,72
32.142,81
138.954,64
124.244,86
89.264,22

Segon.

Aprovar la despesa corresponent als interessos meritats fins el dia de
la cancel·lació del préstecs així com de les altres depeses que això
pugui comportar.

Tercer.

Comunicar aquest acord a l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, tot indicant-los que aquesta amortització anticipada s’ha
de fer efectiva abans del proper dia 31 de desembre de 2017.”

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

PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE L’HORARI LABORAL DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DURANT LA JORNADA ELECTORAL
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017, D’ACORD AMB LES
DISPOSICIONS DE L’ORDRE TSF/253/2017, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de les eleccions convocades al Parlament de Catalunya pel dia 21 de
desembre de 2017 pel Govern Espanyol, en un dia laboral entre setmana, i tal
i com s’estableixen en l’ordre TSF/253/2017, de 28 de novembre, les
instruccions dictades pel Ministeri del Govern de l’Estat en que es determina la
participació de les persones treballadores en les eleccions, l’ajuntament ha
considerat necessari adoptar un acord al respecte.
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Tractant-se doncs d’un dret dels treballadors al sufragi, l’ajuntament assegurarà
la prestació dels serveis públics en general durant la jornada electoral.
En virtut del principi d’autoorganització, l’ajuntament té competència per establir
les mesures adients per tal de garantir la prestació dels serveis.
Atès el que disposa el paràgraf segon de l’article 10 del RDL 17/1977, de 4 de
març, sobre Relacions de Treball, que regula les facultats atribuïdes a l’alcaldia
en cas de vaga dels serveis públics pels articles 21 de la Llei 7/1985 Reguladora
de les Bases de Règim Local i 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir el permís retribuït i no recuperable de les persones
treballadores de l’ajuntament del Catllar que participin en la jornada
electoral i que acreditin el fet mitjançant el justificant de votació a l’ens.

Segon.

Establir les hores de permís segons la taula següent:
Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari
de votació (de 9 a 20 h):
Si la jornada de treball és inferior a 2 hores
diàries:
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació més de 2 hores i treballa menys de 4
hores:
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació 4 o més hores:
Treballadors a temps parcial:

Tercer.

0 hores de permís
0 hores de permís
2 hores de permís

4 hores de permís
Igual
que
els
anteriors
però
proporcional
al
temps de treball

Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per
tal que determini l’horari per anar a votar els treballadors que així ho
sol·licitin.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol 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
REGULADORES
DEL
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE
REDACCIÓ DE PROJECTE, BÀSIC I EXECUTIU, D’UN EDIFICI
EDUCATIU
I
CONVOCATÒRIA
DEL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 2 de novembre de 2017 es acordar
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte
per la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici per ser
destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 9 de
novembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
El valor del contracte s’estima en 120.000,00 euros més l’IVA corresponent.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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a) 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.
b) 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).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) 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
e) 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.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes 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 de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’un arquitecte per
la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici per
ser destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal, per un
import de licitació de 120.000,00 € i 25.200,00, en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació.

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 26 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.
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Quart.

Designar de manera específica els següents membres de la Mesa de
contractació dels serveis d’un arquitecte per la redacció d’un projecte
executiu per la construcció d’un edifici per ser destinat a equipament
públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre d’ensenyament secundari
i una escola de música municipal i procedir a la seva publicació en el
Perfil de contractant:

President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La senyora M Goretti Gatell i Anglés, regidora de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
El President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, o persona en qui delegui.
Un arquitecte designat pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Un arquitecte designat per l’alcalde del Catllar.
Secretari:
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 145.200,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 120.000,00 €, pressupost net, i 25.200,00 €
en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.326.62201 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.

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
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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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol 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’UNA SUBVENCIÓ A SUBVENCIÓ A
LA PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR PELS
TREBALLS DE PINTURA DE LES NAUS LATERALS, DEL CANCELL I
ALTRES ELEMENTS DE L’ESGLÉSIA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel Sr. Joan Brulles, rector del Catllar, en nom i
representació de la Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar, en la que sol·licita
d’aquest ajuntament un subvenció per fer front a les despeses extraordinàries
de pintura de les naus laterals, cancell i porta d’entrada de l’església parroquial
Sant Joan Baptista del Catllar, i en que adjunta la corresponent factura del pintor
d’aquest municipi Josep M. Solé Boada, per un import de 3.812,71 euros.
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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.812,71 euros a la Parròquia
Sant Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les
despeses extraordinàries de pintura de les naus laterals, cancell i
porta d’entrada de l’església parroquial Sant Joan Baptista del Catllar.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DE PARC DE LLEVANT, PLA PARCIAL 17 SECTOR
56 I PLA PARCIAL 8 SECTOR 24 DEL POUM PER DESPESES
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ORDINÀRIES D’ENLLUMENAT
L’EXERCICI DE 2017.

PÚBLIC

CORRESPONENTS

A

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista les sol·licituds formulades pel Sr. Manel Ceperuelo Huera, una, en
qualitat de gerent-administrador de la Junta de Compensació PP-17, d’aquest
municipi, i una altra com a secretari-gerent de l’Entitat Urbanística de
Conservació del Pla Parcial 8, d’aquest municipi i ambdues amb el
consentiment de la presidenta de les citades entitats.
La Junta de Compensació PP-17 del Catllar, sol·licita l’abonament de les
factures de l’enllumenat públic de dates 24 de febrer de 2017, per 660,74 €, de
25 d’abril de 2017, per 801,81 €, de 27 de juny de 2017, per 715,33 €, d’11 de
juliol de 2017, per 751,07 €, de 22 de setembre de 2017, per 94,44 € i de 4
d’octubre de 2017, per 696,91 €, el que fa un total de 3.720,30 €.
L’Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial 8 del Catllar, sol·licita
l’abonament de les factures de l’enllumenat públic de dates 3 de gener de 2017,
per 1.077,18€, de 9 de febrer de 2017, per 1.258,67 €, de 3 de març de 2017,
per 988,65 €, de 5 d’abril de 2017, per 988,42 €, de 4 de maig de 2017, PER
736,72 €, de 7 de juny de 2017, per 770,87 €, de 5 de juliol de 2017, per 642,16
€, de 4 d’agost de 2017, per 816,08 €, de 5 de setembre de 2017 per 806,56 €
i de 25 d’octubre de 2017, per 499,22 €, el que fa un total de 8.584,53 €.
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 2017, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 3.720,30 € equivalent al cent per cent de les
factures d’enllumenat públic de l’any 2017 de la Urbanització Parc de
Llevant sectors PP17, sector 56 del POUM, corresponents als
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períodes que consten a la part expositiva, presentades per la Junta
de Compensació PP-17, sector 56.

Segon.

Aprovar la despesa de 8.584,53 € equivalent al cent per cent de les
factures d’enllumenat públic de l’any 2017 de la Urbanització Parc de
Llevant PP08, sector 24 del POUM, corresponents als períodes que
consten a la part expositiva, presentades per l’Entitat Urbanística de
Conservació PP-8, sector 24.

Tercer.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Junta de Compensació
PP-17,sector 56 per 3.720,30 €.

Quart.

Abonar l’import de la despesa aprovada a l’Entitat Urbanística de
Conservació PP-8, sector 24 per 8.584,53 €.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació PP-17,
sector 56 i a l’Entitat Urbanística de Conservació PP-8, sector 24 del
POUM.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LES PETICIONS DE SUBVENCIÓ
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE PARC DE LLEVANT, PLA
PARCIAL 17 SECTOR 56 I PLA PARCIAL 8 SECTOR 24 DEL POUM
PER DESPESES CORRESPONENTS A CONSUMS ELÈCTRICS
D’EXERCICIS 2012 A 2016.

Es dóna compte de la següent proposta:
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“El Sr. Manuel Ceperuelo Huera actuant en representació de l’Entitat
Urbanística de Conservació del Pla Parcial 8, sol·licita de l’ajuntament que es
faci càrrec de l’import de 101.929,91 corresponents a la despesa en energia
elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012 a 2016, ambdós
inclosos, per import de 62.419,24 i de la despesa d’energia elèctrica de l’estació
depuradora del sector dels anys 2012 a 2017, ambos inclosos, per un import de
39.510,67.
El Sr. Manuel Ceperuelo Huera actuant en representació de l’Entitat Urbanística
Junta de Compensació del Pla Parcial 17, sol·licita de l’ajuntament que es faci
càrrec de la despesa en energia elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels
anys 2012 a 2016, ambdós inclosos, per import de 13.861,82.
Aquest ajuntament té acordat assumir les despeses d’enllumenat públic dels
dos sector abans esmentat amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, per
tant les despeses d’enllumenat públic meritades amb anterioritat i les despeses
corresponents a l’estació depuradora hauran de ser assumides per les
respectives entitats urbanístiques.
Per això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Manuel Ceperuelo Huera
actuant en representació de l’Entitat Urbanística de Conservació del
Pla Parcial 8, relativa al pagament de la despesa en energia elèctrica
de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012 a 2016, ambdós
inclosos, per import de 62.419,24 i de la despesa d’energia elèctrica
de l’estació depuradora del sector dels anys 2012 a 2017, ambos
inclosos, per un import de 39.510,67.

Segon.

Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Manuel Ceperuelo Huera
actuant en representació de l’Entitat Urbanística Junta de
Compensació del Pla parcial 17, relativa la pagament de la despesa
en energia elèctrica de l’enllumenat públic del sector dels anys 2012
a 2016, ambdós inclosos, per import de 13.861,82.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són dos quarts 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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