ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
MARÇ DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà 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 Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillén i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2019 (1).

DE

FACTURES

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI
URBÀ DE LA VILA.
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE TALLERS DE
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL MARC DEL PACTE
D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
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PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS PÚBLICS
CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2019.
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CARTELLS DE PROHIBICIÓ DE
DISPOSICIÓ INADEQUADA DE RESIDUS I ADVERTIMENT DE SANCIÓ
PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ A LES ILLES DE CONTENIDORS MÉS
AFECTADES PER AQUEST PROBLEMA.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN
LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL
BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU EN LA FASE D’ADMISSIÓ
DE PROPOSICIONS.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen 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 14 DE MARÇ DE
2019.

Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de març de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
3

2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Diputació de Tarragona ha aprovat recentment les convocatòries de la
majoria d’ajuts que convoca anualment en els àmbits mediambiental, cultural i
de cooperació amb els ajuntaments. Com en cada edició concorrerem a
cadascuna d’aquestes convocatòries.
- El Departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural ha atorgat, amb caràcter provisional, un ajut per import de
2.000 € per a l’adquisició de llibres i diaris i un altre ajut de 4.000 € per a
l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinats a les
biblioteques que, com la nostra, estan integrades al sistema de lectura publica
de Catalunya.

- La Junta Electoral de Zona de Tarragona ha requerit aquest ajuntament per
a la retirada de la pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics i duia
un llaç groc coincidint amb el període electoral per a les eleccions al Congrés i
al Senat. Hem obeït el requeriment dins el termini concedit, però hem
interposat recurs davant la Junta Electoral Provincial.
- Finalment, i relacionat amb la convocatòria de les eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat, des del dia 30 de març i fins al 3 d’abril hi ha el termini per
a la celebració del sorteig dels membres de les meses electorals. Pêr no
exhaurir aquest termini i donar un marge una mica més ampli als agents
notificadors dels nomenaments, s’ha convocat el ple extraordinari per al
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- D’acord amb la sol·licitud feta al seu dia a la convocatòria d’ajuts per al pas
a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020 que atorga el Ministeri per a la transició
ecològica i l’IDAE ens han concedit una subvenció per import de 131.036,00
€, equivalents al 50% del cost del projecte per a la renovació de l’enllumenat
públic de la urbanització Esplai Tarragoní. Ara resta iniciar els tràmits per a la
redacció de la licitació dels treballs de substitució de les lluminàries per unes
de mes eficients i potenciar l’estalvi energètic.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

12bcb87fa3dc4a0b96da4c2abfbccfef001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

proper dimarts dia 2 a les quatre de la tarda i amb aquest únic punt a l’ordre
del dia, la celebració del referit sorteig, que com hom recorda es fa per mitjans
informàtics.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2019 (2)

DE

FACTURES

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 2 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2019 (2) per un
import de 81.459,36 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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació a l’aprovació número 2 – REMESA DE FACTURES MARÇ
2019 (2) i que ascendeix l’import total de 81.459,36 euros.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern
Local efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern
Local adopti el següent acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
5

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DE LA FINCA
REGISTRAL NÚMERO 277 DEL CATLLAR, D’ACORD AMB L’OFERIMENT
REALITZAT PEL SEU PROPIETARI, SR. ALBERTO MINZONI.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“S’està tramitant expedient de cessió voluntària i gratuïta a aquest Ajuntament
per part del Sr. Alberto Minzoni d’una finca que està integrada per les
parcel·les 69, 70, 71 y 72 del polígon 6 del cadastre de rústega, amb
referències cadastrals 43044A006000690000SB, 43044A006000700000SW,
43044A006000710000SA y 43044A006000720000SB, respectivament, totes
elles de la seva propietat, amb una superfície de 6.238,88 m2, segons el
Registre de la Propietat i de 5.542 m2, segons el Cadastre, i inscrita al
Registre de la Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 1756, Llibre 70, Foli
128, Finca 277.

La finca descrita, situada al nord est del casc urbà de la vila, entre la carretera
de la Riera de Gaià i el riu, just després del pont de la T-203, presenta un fort
desnivell des del pla de la via fins a la llera del riu i té el seu valor ambiental i
com a possible terreny de pas d’infraestructures d’interès municipal. D’acord
amb el planejament vigent, i en la seva totalitat, resta classificada de sòl no
urbanitzable d’interès ecològic, clau 24.
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El valor cadastral de la finca és de 94,34 € com a resultat del sumatori dels
valors de les quatre parcel·les que la conformen, essent el valor declarat pel
seu propietari a l’hora de practicar liquidació impositiva davant la Direcció
General de Tributs en data 1 de març de 2005, de 2.978,53 €.
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S’ha obtingut un certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el
qual acredita la titularitat del cedent i que la finca està lliure de càrregues i
gravàmens.
La població oficial de dret del Municipi és de 4344, referida a 1 de gener de
2018, essent aquesta la darrera publicada per l’Institut Nacional d’Estadística
en aquests moments, i per tant inferior a 5.000 habitants
Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa
a cap tipus de condició per part dels cedents. Així les coses, les inversions a
realitzar per l’ajuntament no suposen jurídicament gravamen o càrrega
onerosa.
Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, exigeix que la donació sigui
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva
acceptació.
La cessió proposada constitueix una adquisició de caràcter lucratiu, no
sotmesa a cap restricció a menys que l'adquisició per aquest títol comporti
l'assumpció per la corporació de condició, càrrega o gravamen onerós, cas en
què només podrà ser acceptada quan el valor del bé objecte de la cessió
gratuïta, determinat mitjançant taxació pericial, sigui superior al d'aquells, de
conformitat amb els Articles 206.2 del TRLMRLC i 31.1 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals.

Tenint en compte les determinacions dels articles 67 i 206 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, 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual es va aprovar el Reglament de Béns de les entitats
locals de Catalunya, l'article 633 del Codi Civil i l’article 531-12 del Codi Civil
de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, relatiu als drets reals.
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L’article 31.2 del Reglament de Patrimoni estableix que no es considera
gravamen l'assenyalament pel cedent d'un destí del bé per a l'ús general o el
servei públic de la competència de l'entitat local receptora, ni les inversions
que aquesta hagi de realitzar pel dit motiu.
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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 i per
acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta, a proposta del Sr. Alberto Minzoni, de
les parcel·les 69, 70, 71 y 72 del polígon 6 del cadastre de rústega,
amb
referències
cadastrals
43044A006000690000SB,
43044A006000700000SW,
43044A006000710000SA
y
43044A006000720000SB, respectivament, inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 1756, Llibre 70, Foli 128,
Finca 277, d’una superfície de 6.238,88 m2, segons el Registre de la
Propietat i de 5.542 m2, segons el Cadastre.
Segon.- Elevar a Escriptura Pública aquesta donació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per concórrer en legal representació de l'Ajuntament a la subscripció
d'aquesta escriptura publica d’acceptació, així com per a quants
actes i gestions exigeix l'execució d'aquest Acord.
Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.

Cinquè.- Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
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Quart.-
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Vots en contra: cap
8

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
S’absenta de la sessió el Sr. Carles Guillén i Montserrat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER
A L'ANY 2019.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
L’oferta pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de
personal laboral que l’Ajuntament necessita cobrir.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament del passat 28 de febrer de 2019 es va
aprovar el pressupost municipal per al present exercici, la plantilla orgànica de
personal i la relació de llocs de treball, essent sotmès l’expedient administratiu al
preceptiu tràmit d’informació púbica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Vist que a la referida plantilla de personal hi ha diverses places vacants què
s’han de cobrir i se’ls ha dotat de consignació pressupostaria adequada i
suficient.

Alhora, vist l’establert a l'article 53.1. h) 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 en quant a la competència per a l’adopció del present acord.
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:
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Vist el que ve establert en els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats
Locals i a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
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Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 que es detalla tot
seguit:
1. Funcionaris de carrera
Esc.
AG
AG
AE

Subesc.
Subalterna
Administratius
Tècnics Superiors

Plaça
Agutzil
Administratiu
Arquitecte

Subgrup
C2
C1
A2

Vacant
1
1
1

Selecció
CO
CO
CO

PI
Lliure
Lliure

2. Personal laboral fix
Plaça
Arquitecte tècnic

Vacant
1

Llegenda:
Subesc: Sub Escala
C: Concurs
AE: Administració Especial

Selecció
CO

Aux: Auxiliar
PI: Promoció Interna
SE: Serveis Especials

Lliure

CO: Concurs Oposició
AG: Administració General
ST: Sub Escala tècnica

Segon.- Amortitzar, de les ofertes públiques d’anys precedents, les places que
es relacionen:
Personal laboral fix:
Any O.P.
2017
2018

Plaça
Paleta
Arquitecte

Vacant
1
1

Selecció
CO
CO

Lliure
Lliure

Quart.-

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i M.
Goretti Gatell i Anglès.
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Tercer.- Procedir a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
Tot seguit s’incorpora a la sessió el Sr. Carles Guillén i Montserrat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE DIFERENTS
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ PER MILLORAR I RESTABLIR
L’EQUIPAMENT DE PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
En data 14 de març de 2019, l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament ha emès un
informe en el que fa constar la necessitat d’adquirir material divers pels parcs i
jardins del nucli del municipi. En concret, recomana l’adquisició de 4 seients
bressol per als gronxadors infantils i dues fonts d’acer amb polsador
temporitzat.
Valorada aquesta necessitat, i atesa la proximitat de l’estiu, l’ajuntament creu
escaient la compra d’aquest material per la correcta adequació dels parcs i
jardins del nucli.

-

Happyludic Playground and Urban Equipment SL, que ha presentat
oferta per un import total de 1.119,25 €, IVA inclòs.

-

Novatilu SL, que ha presentat oferta per un import total de 1.369,72 €,
IVA inclòs.

-

Parques y Jardines Fabregas SAU: que ha presentat oferta per un
import total de 1.111,99 €, IVA inclòs.

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
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Pel subministrament d’aquest material s’ha demanat pressupost a les
següents empreses:
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percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Observant el contingut de la Resolució de 6 de març de 2019, de l’Oficina
Independent de la Regulació i Supervisió de la Contractació, per la que es
publica la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, sobre contractes menors,
regulats per la Lley 9/2017, de 8 de novembre.
Vist que 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.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

Primer.- Adjudicar el subministrament de 4 seients bressol pels gronxadors
infantils i dues fonts d’acer amb polsador temporitzat, per adequar
els parcs i jardins del nucli, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa PARQUES I JARDINES FABREGAS SAU, AMB
CIF A-58574526, per un import de nou-cents dinou euros (919,00 €)
més cent noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims (192,99 €) en
concepte d’IVA.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil cent onze euros amb
noranta-nou cèntims (1.111,99 €) amb càrrec a la partida
920/625907 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VIOLÍ
PER ALS ENSENYAMENTS MUSICALS.

Atenent la petició del professor de violí de l’Escola Municipal de Música del
Catllar, l’ajuntament creu escaient l’adquisició d’un nou violi model GLIGA
GENIAL I, necessari per l’aprenentatge dels alumnes.
Pel subministrament d’aquest violí s’han demanat les següents ofertes:
C. MUSIC (M. del Carmen Gasull Castillo) que ha presentat oferta per un
import total de 439,75 €, IVA inclòs.
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NEW MUSICS KONCERT, SLU que ha presentat oferta per un import total de
366,00 €, IVA inclòs.
13

PIRINEUS MUSICAL SL que ha presentat oferta per un import total de 433,00
€, IVA inclòs.
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.
Vist que 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.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el subministrament d’un violí GIGLA GENIAL I, per l’EMM
del Catllar, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa NEW MUSICS CONCERT SLU, amb NIF B55579270, per
un import de tres-cents dos euros amb quaranta-vuit cèntims
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(302,48 €) més seixanta-tres euros amb cinquanta dos cèntims
(63,52 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres-cents seixanta-sis euros
(366,00 €) amb càrrec a la partida 920/62304 del pressupost
municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS
ACTUACIONS ARTÍSTIQUES I LÚDIQUES PER LA FESTA MAJOR I
ALTRES FESTES.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Estiu i altres festes, estan
previstes realitzar diferents actuacions artístiques i actes lúdics.
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S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses per la contractació de
diversos espectacles:
-

CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTALES SL: Actuació de
l’Orquestra “La Chatta”, pel divendres 23 d’agost, per un import de
6.500,00 €, més 1.365,00 € en concepte d’IVA.

-

HARMONICS IN CAELUM, SL: Actuació musical de la formació
anomenada “ALLIOLI”, pel dissabte 24 d’agost, i per un import de
2.650,00 €, més 556,50 € en concepte d’IVA.

-

WENCESLAO SÁNCHEZ GARCÍA: Espectacle Show Bàsic STAR
WAYS i 2 hores d’animació amb DJ Guateque, pel dissabte 20 de juliol,
i per un import de 6.950 €, més 1.459,50 € en concepte d’IVA.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò per la ballada de sardanes del dia 21 d’abril, i per un
import de 850,00 €, exempts d’IVA.

-

JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVI-CINE): Cinema a l’aire lliure, amb
la projecció de la pel·lícula Super López, pel dia 26 d’agost, i per un
import de 800,00 €, més 168 € en concepte d’IVA.

-

ALBERT HERNANDO BARRIO: Lloguer d’un Splash Slide de 75
metres, pel dia 25 d’agost, i per un import de 1.340,00 €, més 281,40 €
en concepte d’IVA.

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.
Vist que 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.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
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les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

-

CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTALES SL: Actuació de
l’Orquestra “La Chatta”, pel divendres 23 d’agost, per un import de
6.500,00 €, més 1.365,00 € en concepte d’IVA.

-

HARMONICS IN CAELUM, SL: Actuació musical de la formació
anomenada “ALLIOLI”, pel dissabte 24 d’agost, i per un import de
2.650,00 €, més 556,50 € en concepte d’IVA.

-

WENCESLAO SÁNCHEZ GARCÍA: Espectacle Show Bàsic STAR
WAYS i 2 hores d’animació amb DJ Guateque, pel dissabte 20 de
juliol, i per un import de 6.950 €, més 1.459,50 € en concepte d’IVA.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò per la ballada de sardanes del dia 21 d’abril, i per un
import de 850,00 €, exempts d’IVA.

-

JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVI-CINE): Cinema a l’aire lliure,
amb la projecció de la pel·lícula Super López, pel dia 26 d’agost, i
per un import de 800,00 €, més 168 € en concepte d’IVA.
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-

ALBERT HERNANDO BARRIO: Lloguer d’un Splash Slide de 75
metres, pel dia 25 d’agost, i per un import de 1.340,00 €, més
281,40 € en concepte d’IVA.

Segon.- Aprovar la despesa per un import total de les diferents actuacions a
contractar de vint-i-dos-mil nou-cents vint euros (22.920,00 €), IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 338/ 22611 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagamenst, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

9. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L'INSTITUT-ESCOLA L'AGULLA
CORRESPONENT A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L'ANY 2019
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Vista la instància presentada pel Sr. Daniel Rodríguez Polo, en nom i
representació de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de
l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament un
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subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada
entitat corresponents a l’any 2019.
18

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:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.000 € (mil euros) a
l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut-Escola
L’Agulla del Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses de
gestió durant l’any 2019.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:

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
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El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
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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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2019 (1).

DE

FACTURES

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 1 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2019 (1) per un
import de 24.910,90 euros.

Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern
Local efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern
Local adopti el següent acord:
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
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Primer.

Segon.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 1 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2019 (1) i
que ascendeix l’import total de 24.910,90 €.
Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS PÚBLICS
CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2019.
Es dóna compte del decret de l’alcaldia 2019/412, de 28 de març de 2019:

Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2018, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost municipal, que es transcriuen a
continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
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“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de març de 2019,
número 2019/412, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries, corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.
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Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant
disposició expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
21

A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per
transferència als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per
escrit pel funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà
d’acord amb les regles següents:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple
suposa l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar
a l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions
previstes. Les possibles variacions originen documents complementaris o
inversos d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
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III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el
temps que resti d’exercici.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

12bcb87fa3dc4a0b96da4c2abfbccfef001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Atès l’acord de Ple de data 8 de novembre de 2018 en relació a l’aprovació
dels increments retributius del personal funcionari i laboral de la Corporació,
així com de la corresponent regularització que estableix la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de
2018 i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que
existeix consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de
despeses del pressupost municipal de l'exercici de 2018, automàticament
prorrogat per al present exercici econòmic fins a l’entrada en vigor del nou
pressupost municipal.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:
Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de març de 2019, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total: 75.997,90 €
Cost seguretat social: 18.131,05 €
Líquid a percebre pels empleats: 46.434,23 € (quaranta-sis mil
quatre-cents trenta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims).
Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.
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Primer.
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Tercer.

Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern i al Ple.”

Els assistents es donen per assabentats.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI
URBÀ DE LA VILA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Amb la voluntat de millorar la imatge que es percep a l’accedir al nucli urbà de
la vila tant des de la banda de Tarragona mitjançant la TP-2039 i la T-203,
com des de la Riera de Gaià, mitjançant la T-203. Amb aquesta finalitat
l’arquitecte de l’ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, ha elaborat la
memòria valorada per a l’adequació dels dos accessos principals al nucli urbà
de la vila.
Es pretén crear dues zones enjardinades on s’indiqui l’entrada al nucli de
població amb el nom del municipi amb lletres de grans dimensions executades
en acer corten, la primera a l’entrada sud al nucli des de Tarragona, a la zona
entre el camí de Tarragona i la carretera T-203. La segona a l’entrada arribant
des de La Riera de Gaià, a la zona verda de la urbanització Masia Boronat,
intersecció entre el carrer de l’Àlber i la carretera T-203.

Així les coses, examinada la memòria valorada, que consta a l’expedient i es
dona per reproduïda, que quantifica el cost dels treballs previstos en
56.607,67 euros més 11.887,61 euros d’IVA, el que fa un pressupost total
d’execució per contracte de 68.495,29 euros.
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 a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
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Addicionalment, a l’accés des de Tarragona s’ha previst l’adequació d’una
zona d’aparcament posterior a la zona enjardinada pròxima a l’escola l’Agulla i
amb accés per vianants des del nucli, per descongestionar l’espai i preveient
futurs usos. També s’ha optat per concebre el projecte des de la premissa que
el manteniment de les construccions i instal·lacions sigui gairebé nul.
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14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
24

L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina el
procediment d’aprovació del document que cal seguir.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la memòria valorada redactada per l’arquitecte de
l’ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, per a per a l’adequació
dels dos accessos principals al nucli urbà de la vila per import
d’execució per contracte de 68.495,29 euros, IVA inclòs, en el
benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions esdevindrà definitivament aprovada sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat document al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació
d’aquest anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
pàgina web municipal, en acompliment d’allò disposat per l’art. 37.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny.

Tercer.

Trametre el document tècnic al Servei d'Assistència al Territori de la
Diputació de Tarragona, als efectes escaients.

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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13. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE TALLERS DE
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL MARC DEL PACTE
D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2018 recull una partida de 20 milions d'euros per a les noves o ampliades
competències reservades als Ajuntaments dins del Pacte d'Estat en matèria
de violència de gènere.
El Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere (BOE de 4
d'agost de 2018, Núm. 188) preveu, d'una banda, la recuperació de les
competències sobre violència de gènere pels Ajuntaments i, de l'altra, la
regulació de la distribució dels fons destinats al compliment del Pacte d'Estat.
Mitjançant Resolució de transferències de la Secretaria d'Estat d'Igualtat per al
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les
entitats locals en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, per a l'exercici
2018, de 4 de desembre de 2018, s'han transferit els fons als ajuntaments,
essent la quantia corresponent al nostre de 1.454,18 €.

Des de la regidoria d’Ensenyament, Esports, Salut, Benestar i Família, d’acord
amb els Serveis Socials i amb els responsables de l’Institut Escola, s’ha
cregut escaient realitzar un seguit de xerrades i tallers de prevenció en
matèria violència de gènere.
A aquests efectes s’han sol·licitat i obtingut els pressupostos que seguidament
es detallen:
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Aquesta quantia s’ha de destinar, íntegrament, a l’execució de mesures
incloses dins el Pacte d’estat, com ara, campanyes de sensibilització i
prevenció, creació o millora d’instruments de coordinació o cooperació,
serveis municipals d’atenció i informació a les víctimes, formació
especialitzada en matèria d’igualtat o contra la violència o creació i reforç dels
punts de trobada familiar.
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ENTITAT/OFERTA

NIF

IMPORT

IVA

TOTAL

Fundació Privada En
Xarxa
POPS per la Gestió
Cultural i participació
ciutadana
ASSEXORA’TGN

G43773712

1.450,00 €

exempta

1.450,00 €

G55611875

1.350,00 €

10%

1.485,00 €

No informat

1.480,00 €

10%

1.628,00 €

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.
Vist que 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.

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació dels serveis per realitzar xerrades i tallers
de prevenció en matèria violència de gènere, mitjançant el
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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procediment del contracte menor, amb l’entitat Fundació EnXarxa,
per un import de mil quatre-cents cinquanta euros (1.450,00 €).
27

Segon.- Aprovar la despesa per import de mil quatre-cents cinquanta euros
(1.450,00 €) amb càrrec a la partida 920/22606 del pressupost
municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

14. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CARTELLS DE PROHIBICIÓ DE
DISPOSICIÓ INADEQUADA DE RESIDUS I ADVERTIMENT DE SANCIÓ
PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ A LES ILLES DE CONTENIDORS MÉS
AFECTADES PER AQUEST PROBLEMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Amb la finalitat de garantir la correcta utilització de les zones de contenidors
instal·lades en diferents punts del municipi, l’ajuntament creu escaient i
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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necessari la col·locació de 42 panells informatius en els que s’adverteixi la
prohibició d’abocaments i en el que s’informi també de la possibilitat de sanció
econòmica pels infractors.
Pel subministrament d’aquestes senyals informatives s’ha demanat
pressupost a les empreses que tot seguit es relacionen, tenint en compte que,
cadascuna d’elles, presenta el seu pressupost en base a les mateixes
especificacions en quant al gruix de la placa i el tipus de retolació:
JOSEP M. SOLÉ BOADA: que ha presentat oferta per un import de 24,60 €
/unitat, IVA inclòs.
EUREKA ESTUDI GRÀFIC SCP: que ha presentat oferta per un import de 44,
61 € / unitat, IVA inclòs.
COMASLAQ SL: que ha presentat oferta per un import de 50,02 € / unitat, IVA
inclòs.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara pel contractista JOSEP M.
SOLÉ BOADA, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa
adjudicar-li el subministrament dels panells informatius esmentats.

Vist que 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 d juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
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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.
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incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, PROPOSO que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el subministrament dels 42 panells informatius a instal·lar
en les diferents zones de contenidors situades en el municipi amb el
contractista JOSEP M. BOADA SOLÉ, amb NIF 39720050Q,
mitjançant el procediment del contracte menor, per un import total de
de vuit-cents cinquanta-quatre euros (854,00 €) més cent setantanou euros amb trenta-quatre cèntims (179,34 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil trenta-tres euros amb trentaquatre cèntims (1.033,34 €) amb càrrec a la partida 920 / 62510 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Quart.-
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
15. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
EN LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU
DEL BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU EN LA FASE
D’ADMISSIÓ DE PROPOSICIONS.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de data 7 de
febrer de 2019 Aes va 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 i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen el procés de
contractació de la concessió.

També per disposició expressa del plec, les empreses licitadores havien de
presentar la documentació exigible i les seves proposicions mitjançant l’eina
de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica del perfil del
contractant de l’ajuntament, d’acord amb l’article 159.4 lletra a) de la Llei de
LCSP).
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Posteriorment es va procedir a donar publicitat a la convocatòria, mitjançant la
inserció de l’anunci de licitació al Perfil del contractant, a la pàgina web de
l’ajuntament, als diaris El Punt Avui i Diari de Tarragona, ambdós en data de
27 de febrer de 2019, i al Butlletí Oficial de la Província de data 21 de febrer
de 2019 (CVE 2019-01799), essent el termini per a la presentació d’ofertes de
21 dies naturals a comptar des del dia següent al de publicació al BOP.
Correlativament, el darrer dia per a la presentació de les ofertes era el 14 de
març de 2019, a les tres de la tarda, d’acord amb la clàusula 9 del referit plec
de clàusules administratives particulars.
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Conclòs el termini esmentat, tres persones havien presentat la seva
proposició pel mitjà designat.
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En data 15 de març de 2019, amb número 1003 del registre general d’entrada,
el Sr. Sergi Ramírez Gonzalez presentà escrit informant que per problemes
informàtics aliens a la seva voluntat no havien pogut presentar en temps la
seva proposició, sol·licitant que se’ls faciliti nou accés a la plataforma digital
per presentar la seva proposició. Adjunta a l’escrit còpia del justificant de
presentació de l’oferta emès per la plataforma de Contractació Pública eLicita
en el que consta, a més d les dades del procés de licitació, les dades de
contacte i de l’empresa, les dades de presentació, a les quals hi consta que
tots els documents obligatoris han estat informats i que l’oferta no ha estat
presentada correctament. Alhora, consta un justificant d’operacions en que es
constata la correcció de l’inici del procés el dia 14-03-2019 a les 11:49:56
hores i la validació de signatures resum signat incorrecte a la mateixa data i a
les hores 11:34:26, 11:34:26, 11:49:57 i 11:49:57.

En data 18 de març de 2019, amb número 1024 del registre general d’entrada,
el Sr. Sergi Ramírez Gonzalez presentà nou escrit d’al·legacions per a
l’admissió de la seva sol·licitud al·legant que la signatura digital emprada era
vàlida, acreditant aquests extrema amb la realització de tràmits administratius
en línia amb aquell certificat digital, com la consulta de punts a la Direcció
General de Trànsit (DGT) entre d’altres.
En el petitum d’aquesta sol·licitud i emparant-se en el redactat de la clàusula 9
del Ple relatiu a la possibilitat d’ampliar el termini de presentació d’ofertes en
el supòsit de fallada tècnica del sistema, imputa un error de validació de la
signatura digital al sistema de sobre digital i sol·licita l’ampliació del termini de
presentació d’ofertes.
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També acompanya el resum de l’oferta signat vàlidament per la Plataforma de
Contractació i emès per la mateixa plataforma de Contractació Pública eLicita,
una reproducció en imatge de l’escriptori de l’ordinador (comandament
imprimir pantalla) on hi consta el resum de l’oferta i la notificació de la
incidència que li emet la plataforma de contractació efectuada davant el Servei
d’Atenció a l’Usuari del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat amb l’acreditació de la seva presentació i la
resolució de la consulta feta que a les 13:41 h del mateix dia 14 de març el
dirigeix a l’òrgan de contractació que fa la licitació.
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Posteriorment, en data 27 de març de 2019, RE 1140, el Sr. Sergi Ramírez
Gonzalez presentà nou escrit d’al·legacions sol·licitant novament la
presentació de la seva proposició a la licitació per quant el sistema li genera
notificacions dels tràmits que es substancien en el si de la plataforma i en
quant al procés de licitació que ens ocupa, adjuntament còpia del correu
electrònic que li ha arribat al respecte i de la informació electrònica rebuda.
Aquestes tres peticions de la part interessada foren trameses al Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya el qual, en data 26 de març de 2019 emet
informe al respecte, amb el contingut literal següent:
“Us trametem resposta a la tramesa genèrica presentada al registre del
Consorci AOC en data 21/03/2019, amb número SALID-2019-1011de registre
de sortida de l’Ajuntament de Catllar, relativa a la sol·licitud d’informació sobre
el funcionament de l’eina Sobre Digital en data 14/03/2019, amb l’objectiu de
resoldre les al·legacions que heu rebut per part d’un dels licitadors que van
activar la presentació d’oferta a la licitació amb número d’expedient 2019/259
per a la Concessió administrativa d'ús privatiu del bar-restaurant situat al parc
municipal de "La Torre d'en Guiu".

En relació amb la incidència concreta de presentació de l’oferta per part d’un
licitador que va motivar la petició de suport oberta, pel vostre òrgan de
contractació, al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari amb número 266432, us
trametem les traces de presentació a través de les quals es pot visualitzar que
l’error que aporta l’eina Sobre Digital, en els diferents intents de presentació
del resum de l’oferta, és el de “document no signat”.
Amb la imatge del mateix document (resum de l’oferta) que ens heu enviat
inclòs al document INSTANCIA 1 SERGI RAMIREZ.pdf, no podem verificar
les signatures digitals que aquest incorpora en no disposar de l'original signat,
però així mateix, només es visualitza la imatge de la signatura automàtica
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Al respecte us informem que a nivell general el Consorci AOC comunica les
incidències i intervencions a través del web d’Estats dels serveis i en data
14/03/2019 no es va comunicar cap incidència general amb afectació a la
presentació d’ofertes a través de l’eina Sobre Digital integrada amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).
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generada pel certificat digital de la Plataforma de Contractació de Serveis
Públic.
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El procés de presentació de l'oferta a Sobre Digital inclou la signatura
electrònica del resum de l'oferta per part del licitador. Aquesta signatura es
realitza des de fora de l'eina tal i com s'informa als materials de suport
disponibles per als licitadors tant al Portal de Suport de licitació electrònica per
a empreses publicat per l’AOC, com a l’ajuda disponible per a les empreses
enllaçada a l’anunci de licitació al Portal de Contractació:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/obtinc-error-en-la-presentacio-del-resumde-loferta-possibles-causes/idservei/licitacions_empreses/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empr
eses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
Caldria que constateu que l'error de presentació és el que aporta l’eina
verificant si el resum de l'oferta original inclou la signatura del licitador (no
només la de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que es
visualitza a la imatge). En cas de no ser així, la incidència de presentació és
atribuïble a un desconeixement funcional per part de l’empresa licitadora.
Per a qualsevol dubte o comentari addicional podeu contactar amb nosaltres a
través del formulari de contacte del Portal de Suport de la PSCP.”

“Us trametem les traces de presentació del licitador que us ha traslladat el
problema de presentació a l'expedient 2019/259 que us farem arribar també
en resposta a la tramesa genèrica.
En aquestes es pot visualitzar que l'error que aporta la plataforma és de
document no signat. A la imatge d'aquest document que ens aporteu també es
mostra només la signatura de la plataforma tot i que no podem visualitzar les
signatures digitals adjuntes al pdf sense disposar de l'original signat.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 1

10/04/2019 Secretari-Interventor

Prèviament, el dia 22 de març de 2019, el Consoric AOC havia avençat la
resposta del seu informe mitjançant correu electrònic responent a la petició
efectuada per l’ajuntament i amb el número d’incidència 266432:
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El procés de presentació de l'oferta a Sobre Digital inclou la signatura
electrònica del resum de l'oferta per part del licitador. Aquesta signatura es
realitza des de fora de l'eina tal i com s'informa als materials de suport
disponibles pel licitadors:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/obtinc-error-en-la-presentacio-del-resumde-loferta-possibles-causes/idservei/licitacions_empreses/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empr
eses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
En data 14/03/2019 no tenim comunicada cap incidència general al servei
Sobre Digital. Us enviem l'enllaç al nostre web d'Estats dels serveis AOC a
través del qual es comuniquen les afectacions per tal que verifiqueu aquest
fet: https://www.aoc.cat/estatserveis/
L'empresa podrà constatar el motiu de l'error a l'eina amb la visualització del
resum de l'oferta original de cara a verificar si inclou la signatura del licitador
(no només la de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que es
visualitza a la imatge).”
Al correu electrònic referit l’acompanya un arxiu XLS, full de càlcul, en que es
relacionen tots els tràmits respecte de la sol·licitud de presentació de l’oferta
efectuada pel Sr. Sergi Ramírez el dia 14 de març en el que hi consten dos
tràmits incorrectes:
Signants no vàlids - Validación firmas resumen firmado
Document no firmat - Validación firmas resumen firmado

La legislació aplicable és la següent:
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
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Normativa aplicable i fonaments jurídics.
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Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que
no s’oposi a l’anterior Llei.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
Llei 1/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i les activitats recreatives i el seu Reglament
L’article 132 LCSP positivitza els principis d’igualtat, transparència i lliure
competència, que obliga a l’òrgan de contractació a donar als licitadors i
candidats un tractament igualitari i no discriminatori i a ajustar la seva actuació
als principis de transparència i proporcionalitat, no s’eludiran els requisits de
publicitat i han de salvaguardar la lliure competència. Paràmetres tots ells
respectats en el procés davant el qual ens trobem.

El recurrent afirma que des dels serveis tècnics de l’ajuntament es va
assenyalar que l’errada era deguda a la validesa de la signatura digital. El que
es va apuntar era que un dels motius de l’error podia ser la validesa de la
signatura electrònica, no pas que aquest fos el motiu que li impedís la
presentació de les ofertes. El recurrent, obvia, en el seu escrit d’al·legacions
del dia 18 de març (RE 1024) que també se li havia indicat que es donaria
trasllat de la seva al·legació al consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) en tant que ens gestor de la plataforma de contractació i de
l’eina sobre digital 2.0, tal i com queda acreditat que es va fer per part de
l’ajuntament i en base al criteri tècnic de funcionament de la plataforma
d’aquest es resoldria al respecte.
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De tot l’actuat es desprèn que es compleix allò establert per la Disposició
addicional setzena, relativa a l’ús de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en els procediments que regula la Llei i per la Disposició addicional
dissetena, dels requisits específics relatius a les eines i els dispositius de
recepció electrònica de documents, ambdues de la LCSP.
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En quant a la petició d’ampliació del termini de presentació de les ofertes per
causa da fallida tècnica del sistema de l’eina Sobre Digital, queda desvirtuat
el motiu objectiu que generaria l’ampliació del termini per quant amb l’informe
emès pel Consorci AOC es diu textualment que no hi ha constància de cap
incidència general al servei del Sobre Digital.
L’informe del Consoric AOC és taxatiu per quant afirma que en data
14/03/2019 no es va comunicar cap incidència general amb afectació a la
presentació d’ofertes a través de l’eina Sobre Digital integrada amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), que la manca de la
signatura del licitador en l'oferta original es deu al desconeixement funcional
per part de l’empresa licitadora i que de les traces de presentació aportades
es pot visualitzar que l’error que aporta l’eina Sobre Digital, en els diferents
intents de presentació del resum de l’oferta, és el de “document no signat”.
Finalment, cal dir que en data 14 de març de 2019 consten presentades dues
ofertes de les tres que en total han tramitat adequadament la seva participació
en el procés.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord
amb la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, és la Junta de Govern
Local per delegació del Ple de l’Ajuntament mitjançant acord adoptat en
sessió de data 12 de juliol de 2016.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Desestimar les pretensions efectuades pel Sr. Sergi Ramírez
Gonzalez mitjançant els seus escrits de data 15 de març de 2019,
(RE 1003), 18 de març de 2019 (RE 1024) i 27 de març de 2019 (RE
1140) i tendents a l’admissió d’una sol·licitud al procés de licitació
de la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la Torre
d’en Guiu presentada de forma extemporània, al·legant dificultats
tècniques de l’eina Sobre Digital integrada amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP) ocorregudes el dia 14 de
març de 2019,darrer dia de presentació de proposicions, pels motius
adduits a la part expositiva del present acord, basats en els informes
tècnics de la gestora de la PSCP, en el compliment de la normativa
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Primer.
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de la LCSP i en la dada objectiva de presentació d’altres ofertes que
han assolit l’accés mitjançant l’eina controvertida i en el termini
establert.
Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma.

Tercer.

Establir que 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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
16. TORN OBERT DE PARAULES

I quan passen cinc minuts de les sis 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.
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No n’hi ha.
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