ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
MAIG DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-vuit de
maig de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE
L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE
LA ZONA DE PLATJA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE
DEN GUIU.
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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JORDI CABRE MARTORELL
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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 21 DE MAIG DE
2020.

05/06/2020 Alcalde

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de maig de 2020, 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 Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

- Informar que ja està obert el període per presentar les sol·licituds al Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2020-2023 de la Diputació de Tarragona. Una vegada
consensuada la proposta amb la resta de forces que conformen l’equip de
govern es concorrerà als ajuts amb la inversió per construir un pavelló esportiu
municipal, obra que ja fou inclosa al PUOSC de la Generalitat, obtenint així, el
màxim finançament per a l’obra, sense descartar que es pugui concórrer a
qualsevol altra convocatòria específica en l’àmbit dels esports que sigui
compatible amb els ajuts esmentats.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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JOAN MORLÀ I MENSA

- Finalment, informar que arran del canvi de contenidors per posar en
funcionament la nova concessió del servei de recollida de residus que ha licitat
el Consell Comarcal, la ubicació de les illes d’aportació de residus està resultant
controvertida entre el veïnat, malgrat els esforços de comunicació de
l’ajuntament en aquest sentit. Avui mateix en ha comunicat el Diari de Tarragona
que han rebut una queixa i ens han ofert la possibilitat de donar els nostres
arguments, oportunitat que hem aprofitat enviant un escrit en que es resumeix
l’actuació de l’ajuntament al respecte i els motius purament tècnics que s’ha
seguit per establir la ubicació dels contenidors.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2020/459, DE 25 DE MAIG DE 2020, DE NOVA COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dona compte del Decret núm. 2020/459, de 25 de maig de 2020:
“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019, es va crear
la Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019 es va nomenar
com a membres de la Junta de Govern els regidors de la Corporació Srs. Daniel
Rodríguez Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo, en
tant que tinents d’alcalde primer, segon i tercer, respectivament. En aquesta
mateixa resolució es va efectuar delegació genèrica d’atribucions de l’alcaldia en
la Junta de Govern Local.

JORDI CABRE MARTORELL
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- El Cap Local de Sanitat, Sr. S B F, ha comunicat que s’està intentant reobri el
consultori mèdic local de cara al proper dia 8 de juny. Quan estigui clar el
protocol de neteja es comunicarà a l’empresa encarregada del servei per a la
seva implementació i, alhora, per garantir la seguretat dels professionals, han
proposat instal·lar un porter automàtic per controla l’aforament. S’atendran
aquestes peticions.
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Mitjançant escrit de data d’avui, amb número 2020/1885 del Registre General
d’Entrada de documents de l’ajuntament, el Sr. Daniel Rodríguez Polo ha
manifestat la voluntat de cessar en les seves atribucions de regidor adscrit a
l’equip de govern.
Obrant en conseqüència, escau cessar el Sr. Rodríguez Polo i nomenar un nou
membre de la Junta de Govern Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents
d’alcalde es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà
als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de
la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix
l’article 46.2 ROF.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJAP).
Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la
junta de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant
Decret tal i com estableix l’article 112.3 del ROF .
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació
d’atribucions pròpies d’aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local en
exercici de les facultats que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la LRBRL, i
altra legislació concordant, sens perjudici de les delegacions especials que es
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Els tinents d’alcalde de l’ajuntament són un dels òrgans necessaris de
l’estructura organitzativa municipal. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca
lliurement d’entre els membres de la junta de govern local i quan no n’hi ha,
d’entre els regidors, tal i com disposen els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
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puguin efectuar, tot respectant les matèries indelegables previstes als articles
21.3 esmentat i i 8 i ss. LRJAC.
L’article 52.5 del ROF, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es
poden nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan
les competències que es considerin necessàries.
Atès el que disposa l’article 52
membres de la Junta de Govern.

del ROF, en quant al nomenament dels

En conseqüència, Resolc:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors de
la Corporació:
Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Sr. Francesc Saigí Núñez.
Tercer.- Mantenir la delegació genèrica d’atribucions de l’alcaldia en la Junta
de Govern Local establerta al Decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de
juliol de 2019.
Quart.-

Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors interessats, advertint-los que
s’entén acceptada tàcitament la competència, si no es manifesta
expressament res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la
seva notificació o es fa ús de la delegació.
Sisè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.- Cessar com a membre de la Junta de Govern Local de l’ajuntament el
regidor Sr. Daniel Rodríguez Polo.
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Setè.-

Vuitè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

4. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2020/460, DE 25 DE MAIG DE 2020, DE NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.
Es dona compte del Decret de l’alcaldia 2020/460, de 25 de maig de 2020:
“En data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de
2019.
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/521-1, de data 1 de juliol de 2019 es van
nomenar com a tinents d’alcalde de l’ajuntament, els següents:
Sr. Daniel Rodríguez Polo, primer tinent d’alcalde.
Sr. Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde.
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, tercer tinent d’alcalde.
Mitjançant escrit de data d’avui, amb número 2020/1885 del Registre General
d’Entrada de documents de l’ajuntament, el Sr. Daniel Rodríguez Polo ha
manifestat la voluntat de cessar en les seves atribucions de regidor adscrit a
l’equip de govern.

JORDI CABRE MARTORELL
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Els reunits es donen per assabentats.
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Obrant en conseqüència i coherència amb aquella resolució i aquests darrers
esdeveniments es considera adequat fer nous nomenaments i el cessament del
Sr. Daniel Rodríguez Polo com a primer tinent d’alcalde.

JOAN MORLÀ I MENSA

De conformitat amb els articles 20.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 48 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 (TRLMRLC) i 35 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (ROF), els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament.
L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els membres de la
junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen
els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
D’acord amb l’article 46.2 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de membres de
la junta de govern local.
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents
d’alcalde es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà
als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de
la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix
l’article 46.2 ROF.
Atès, doncs, que d’acord amb la normativa esmentada la designació dels tinents
d’alcalde és competència de l’alcalde.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Cessar com a primer tinent d’alcalde d’aquest ajuntament al Sr. Daniel
Rodríguez Polo.

JORDI CABRE MARTORELL
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Els tinents d’alcalde de l’ajuntament són un dels òrgans necessaris de
l’estructura organitzativa municipal. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca
lliurement d’entre els membres de la junta de govern local i quan no n’hi ha,
d’entre els regidors, tal i com disposen els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
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Segon.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament els regidors següents:
Sr. Carles Guillén i Montserrat, primer tinent d’alcalde.
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, segon tinent d’alcalde.
Sr. Francesc Saigí i Núñez, tercer tinent d’alcalde.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors interessats, en legal forma, tot
advertint-los que s’entén acceptat tàcitament el nomenament, si no es
manifesta res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la seva
notificació o es fa ús de la delegació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.

Cinquè.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.
Sisè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Els reunits es donen per assabentats.
5. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2020/462, DE 25 DE MAIG DE 2020, RELATIU A L’ORGANITZACIÓ
POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓ I DELEGACIÓ
GENERAL D’ATRIBUCIONS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DE SERVEIS ALS
REGIDORS I REGIDORA.
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Quart.-
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Es dona compte del Decret de l’alcaldia 2020/462, de 25 de maig de 2020:
9

“Antecedents.
En data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig
de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Posteriorment, mitjançant Decret de l’alcaldia número 2020/234, de 27 de
febrer de 2020, es va reestructurar l’organització política i administrativa de la
corporació essent-li atribuïdes al Sr. Daniel Rodríguez Polo les àrees que tot
segut s’indiquen, conferint-li una delegació general d’atribucions de direcció i
gestió dels serveis, excloent-ne les facultats resolutòries:
Àrea de Participació ciutadana, Transparència, Joventut i Entitats.
Titular: Daniel Rodríguez Polo. Primer Tinent d’Alcalde.
2.1 Participació ciutadana
2.2 Transparència
2.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove.
2.4 Entitats
Mitjançant escrit de data d’avui, amb número 2020/1885 del Registre General
d’Entrada de documents de l’ajuntament, el Sr. Daniel Rodríguez Polo ha
manifestat la voluntat de cessar en les seves atribucions de regidor adscrit a
l’equip de govern.
Obrant en conseqüència escau reestructurar l’organització política i
administrativa de la corporació tot ajustant altres àrees. Així, l’alcalde recupera
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Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2019/521-2, de data 1 de juliol de 2019,
es va estructurar l’organització política i administrativa de la corporació,
conferint a les regidores i regidors una delegació general d’atribucions de
direcció i gestió dels serveis compresos en l’àrea assignada.
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l’àrea de personal i atribueix la de medi ambient al regidor Marcelo Javier
Tarantino Mingo; el regidor Carles Guillén i Montserrat acumula a les funcions
que ja té atribuïdes Joventut i Entitats i la Regidora Montserrat Mestre
Anguera addiciona les àrees de Participació ciutadana i Transparència.
Mitjançant decret de l’alcaldia de data d’avui s’ha cessat al Sr Daniel
Rodríguez Polo com a Primer Tinent d’Alcalde i com a membre de la Junta de
Govern Local.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

JOAN MORLÀ I MENSA

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
2. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 LRBRL, i altra legislació
concordant, és facultat de l’Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions
pròpies recollides en l’apartat primer de l’article 21, en la junta de govern local,
en els membres d’aquesta, i en els municipis on aquesta no fos constituïda,
en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es
puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes al propi
art. 21.3 LRBRL.
Altrament, l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d’altres:
 La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els
actes objecte de recurs.
 Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei.
3. D’acord amb l’article 43.3 ROF les delegacions genèriques es referiran a
una o diverses àrees o matèries determinades i podran estendre’s tant a la
facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general,
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
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inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
Per la seva banda, l’article 56.2 TRLMRLC disposa que l’acord de delegació
ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es
deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
4. La delegació d’atribucions sortirà efecte l’endemà de la data del Decret de
delegació, excepte que s’estableixi el contrari, sens perjudici de la seva
preceptiva publicació en el butlletí oficial de la província, d’acord amb l’article
44.2 ROF en relació amb l’article 9.3 LRJSP.

JOAN MORLÀ I MENSA

6. L’art. 118 del ROF estableix que la delegació d’atribucions s’entén que és per
un termini indefinit, llevat que la resolució o acord de delegació disposi el
contrari, o la temporalitat d’aquesta deriva de la naturalesa pròpia de la
delegació.
El caràcter indefinit de la delegació és justifica atès que la delegació es confereix
per un òrgan i no pel seu titulars.
7. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran
expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan
delegant, en aplicació de l’article 9.4 LRJSP.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Revocar la delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels
serveis compresos en les àrees de Participació ciutadana,
Transparència, Joventut i Entitats assignada al seu dia al Sr. Daniel
Rodríguez Polo.
Segon.- Estructurar l’organització política i administrativa de la corporació en
les àrees següents, conferint als regidors i regidora que després es
diran una delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels
serveis compresos en l’àrea assignada, excloent-ne les facultats
resolutòries::
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5. A les delegacions els hi resultarà d’aplicació el règim general regulat ales
articles 114 a 118 ROF.
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1. Àrees de l’Alcaldia, Urbanisme, Personal i Turisme. Titular:
Sr. Joan Morlà Mensa, Alcalde.
A més de les matèries i atribucions reservades per Llei a l’alcaldia,
es reserva les facultats següents:

JOAN MORLÀ I MENSA

2. Àrees d’Hisenda, Afers veïnals, Joventut i Entitats.
Titular: Carles Guillén Montserrat. Primer Tinent d’Alcalde.
2.1 Hisenda
Pressupostos.
Ordenances Fiscals.
Recaptació.
Cadastre-IBI.
Relacions amb Base.
2.2 Afers veïnals
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores
Relacions amb les comunitats de propietaris
2.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove.
2.4 Entitats
3. Àrees de Cultura, Sanitat i Medi Ambient.
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo. Segon Tinent
d’Alcalde.
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1.1 Urbanisme
Planejament i gestió urbanística.
Obres municipals.
1.2 Personal
Organització administrativa.
Població, censos i estadística.
1.3 Turisme
Promoció turística.
Consorci Turístic del Baix Gaia.
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JOAN MORLÀ I MENSA

4. Àrees d’Esports, Festes, Patrimoni i Comunicació i Noves
tecnologies. Tercer Tinent d’Alcalde
Titular: Francesc Saigí Nuñez. Regidor.
4.1 Esports
Instal·lacions esportives.
Relacions amb les entitats esportives.
Subvencions i beques esportives. Foment.
4.2 Festes
Festa Major.
Festa votada.
Festes i celebracions.
Tradicions i celebracions populars: Nadal, Mercat Medieval i
d’artesans, carnaval, etc.
4.3 Patrimoni
Patrimoni històric, cultural, etnològic i monumental.
4.4 Comunicació i Noves tecnologies
Web municipal
Xarxes socials
Revista municipal
5. Àrees d’Ensenyament, Benestar i Família, Participació
ciutadana i Transparència.
Titular: Montserrat Mestre Anguera. Regidora.
5.1 Ensenyament
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3.1 Cultura
Programació cultural de l’ajuntament (Centre Cultural, Castell, Torre
d’en Guiu, etc).
Premis, beques culturals.
Biblioteca.
3.2 Sanitat
3.3 Medi Ambient
Protecció del medi ambient.
Gestió de residus.
Recollida selectiva.
Deixalleria.
Neteja viària.
Camins.
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05/06/2020 Alcalde

Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels
seus titulars en un altre òrgan o regidor.

JOAN MORLÀ I MENSA

Quart.-

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment
dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i
automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació.

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler
d’anuncis municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de
la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2
del ROF.
Sisè.-

Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats,
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència, si no
es manifesta expressament res en contra en el termini de tres dies
hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació.
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Edificis escolars.
Vigilància escolarització obligatòria.
Relacions amb Institut Escola l’Agulla.
Relacions amb la Llar d’infants.
Transport escolar.
Subvencions i ajuts.
Ensenyaments no reglats: escola de música i ensenyament d’adults
( català, angles, informàtica, etc.)
5.2 Benestar i Família
Assistència sociosanitària.
Gestió ajuts a les famílies.
Gent Gran.
Serveis Socials.
5.3 Participació ciutadana
5.4 Transparència
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05/06/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.

Vuitè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Novè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Els reunits es donen per assabentats.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2020 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 9 – REMESA DE FACTURES MAIG 2020 (2) per un import
de 141.289,75 €.
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 la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2019, prorrogats fins a l’aprovació del pressupost 2020,
en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de

JORDI CABRE MARTORELL
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facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 9 – REMESA DE FACTURES MAIG
2020 (2) i que ascendeix l’import total de 141.289,75 euros.

Segon.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE MAIG
DE 2020.

Es dona compte de la següent proposta:
Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de maig de 2020,
número 2020/725, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per l’exercici de
2019, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic fins a l’entrada en
vigor del nou pressupost municipal, que es transcriuen a continuació:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

70cb1d9c49494e9ea8cdae10e6f2255d001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

16

“Base 17. Nòmina del personal
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant
disposició expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

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.
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.
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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.
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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”.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
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 2019 automàticament
prorrogat per al present exercici econòmic fins a l’entrada en vigor del nou pressupost
municipal.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
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.

Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de maig de 2020, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:

80.467,97 €
21.026,21 €
59.441,76 €
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Líquid a percebre pels empleats:
Segon.

47.803,55 €

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.

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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT
DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC.

Es dona compte de la següent proposta:
Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que
suportin en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la
Secuita i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de cinc factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes del 18.06.2019 a 19.08.2019, per 1.179,42 euros, del 19.08.2019 al
16.10.2019 per 1.295,10 euros, del 16.10.2019 al 18.11.2019 per 893,31
euros, del 18.11.2019 al 24.12.2019 per 875,65 euros i del 24.12.2019 al
26.02.2020 per 1.384,30 euros, el que fa un total de 5.627,78 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
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Vots en contra: cap
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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 2019, automàticament prorrogat per al
present exercici econòmic fins a l’entrada en vigor del nou pressupost municipal en
quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA
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05/06/2020 Alcalde

Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 2.813,89 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes
del 18.06.2019 a 19.08.2019, del 19.08.2019 al 16.10.2019, del
16.10.2019 al 18.11.2019, del 18.11.2019 al 24.12.2019 i del
24.12.2019 al 26.02.2020, presentades per la Comunitat de
Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de
Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.

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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE
LA ZONA DE PLATJA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE
DEN GUIU.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

04/06/2020 Secretari-Interventor

Vots en contra: cap
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Es dona compte de la següent proposta:

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Iniciada la fase d’execució de l’obra, en el moment de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig, emesa en data 27 de maig de 2020, es va posar
de manifest una discrepància d’amidaments que posteriorment ha estat
recollida en l’informe emès a l’efecte per l’arquitecte de l’ajuntament en la
mateixa data i que literalment es transcriu tot seguit:
“En data 13 de maig de 2020 vaig redactar una memòria valorada per les
obres de substitució de paviment a la zona de platja de les piscines municipals
a la Torre d’en Guiu.
Un cop revisada la memòria valorada s’ha detectat una errada en els
amidaments que ha fet que el cost total de l’obra es vegi incrementat. A la
següent taula es pot comprovar aquesta diferència d’amidaments respecte la
documentació tècnica inicial:

04/06/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

05/06/2020 Alcalde

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
adjudicar la contractació de l’obra municipal ordinària de substitució del
paviment de la zona de platja de les piscines municipals de la Torre d’en Guiu,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa Casanova Bertran
SL, per un import total de trenta mil vuitanta-un euros amb vuitanta-nou
cèntims d’euro (30.081,89 €), més sis mil tres-cents disset euros amb vint
cèntims d’euro (6.317,20 €) en concepte d’IVA, essent l’import total de trentasis mil tres-cents noranta-nou euros amb nou cèntims d’euro (36.399,09 €).
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Comparatiu amidaments

Código Nat

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Capítol

MV
(amidaments
reajustats)

DIFERÈNCIA

Amidament

Amidament

Amidament

22

AIXECAMENT DEL PAVIMENT ACTUAL

DMX070 Partida m²

Demolició de paviment exterior.

387,750

446,000

58,250

GRA020

Partida m³

Transport amb camió de residus inertes de
maons, teules i materials ceràmics.

38,775

44,60

5,825

GRB020

Partida m³

Cànon d'abocament

38,775

44,60

5,825

02

Capítol

ADEQUACIÓ DEL TERRENY

RSB010

Partida m²

Base per a paviment, de 10cm d'espessor, de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
armat amb malla electrosoldada

387,750

446,000

58,250

03

Capítol

PAVIMENT

RSG010

Partida m²

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de
porcellana, acabat mat o natural, de 31,0x62,5
cm, 21,95 €/m²

387,750

446,000

58,250

04

Capítol

SANEJAMENT

ASI020

Partida pa

Instal·lació canal de desguàs dutxes exteriors

1,000

1,000

0,000

A la següent taula es pot comprovar la incidència d’aquesta modificació en el
càlcul del pressupost de l’obra, aplicada als preus unitaris de la memòria
valorada inicial:

04/06/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

05/06/2020 Alcalde
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Ud Resumen

MV
(amidaments
previs)

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

70cb1d9c49494e9ea8cdae10e6f2255d001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

MEMÒRIA VALORADA
(amidaments previs)

Pressupost
Código Nat

05/06/2020 Alcalde

01

Ud Resumen

Capítol

Amid.

AIXECAMENT DEL PAVIMENT ACTUAL

Preu ut

Preu

Amid.

Preu ut

3.890,69

3.890,69

1

4.475,16

4.475,16

DMX070 Partida m²

Demolició de paviment exterior.
387,750

9,06

3.513,02

446,000

9,06

4.040,76

GRA020

Partida m³

Transport amb camió de residus inertes de
maons, teules i materials ceràmics.

38,775

2,70

104,69

44,600

2,70

120,42

GRB020

Partida m³

Cànon d'abocament

38,775

7,04

272,98

44,600

7,04

313,98

1

3.890,69

3.890,69

1

4.475,16

4.475,16

1

6.010,13

6.010,13

1

6.913,00

6.913,00

387,750

15,50

6.010,13

446,000

15,50

6.913,00

1

6.010,13

6.010,13

1

6.913,00

6.913,00

02

Capítol

ADEQUACIÓ DEL TERRENY

RSB010

Partida m²

Base per a paviment, de 10cm d'espessor, de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
armat amb malla electrosoldada

03

Capítol

PAVIMENT

1 17.196,71 17.196,71

RSG010

Partida m²

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de
porcellana, acabat mat o natural, de 31,0x62,5
cm, 21,95 €/m²
387,750

04

Capítol

SANEJAMENT

ASI020

Partida pa

Instal·lació canal de desaigüe dutxes exteriors

44,35 17.196,71

JOAN MORLÀ I MENSA

1 19.780,10 19.780,10

446,000

44,35 19.780,10

1 17.196,71 17.196,71

1 19.780,10 19.780,10

1

707,52

707,52

1

707,52

707,52

1

707,52

707,52

1

707,52

707,52

PEM
13,00% DESPESES GENERALS
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL

3.614,66
1.668,30

PRESSUPOST SENSE IVA
21,00% IVA

6.948,48

1 31.875,78 31.875,78

27.805,05

31.875,78
4.143,85
1.912,55

33.088,01

37.932,18
7.965,76

40.036,49

JORDI CABRE MARTORELL

04/06/2020 Secretari-Interventor

PRESSUPOST FINAL AMB IVA

Firma 1 de 2

Preu

1

1 27.805,05 27.805,05

Firma 2 de 2

MEMÒRIA VALORADA
(amidaments reajustats)
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Finalment, a l’última taula es pot comprovar la incidència d’aquesta
modificació en el càlcul del cost de l’obra, aplicant els amidaments reajustats
als preus unitaris de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària per
executar les obres.
OFERTA ADJUDICADA
(amidaments previs)

Pressupost
Código Nat

JOAN MORLÀ I MENSA

Ud Resumen

Capítol

Amid.

AIXECAMENT DEL PAVIMENT ACTUAL

Preu ut

Preu

Amid.

Preu ut

Preu

1

3.538,22

3.538,22

1

4.069,75

4.069,75

DMX070 Partida m²

Demolició de paviment exterior.
387,750

8,24

3.195,06

446,000

8,24

3.675,04

GRA020

Partida m³

Transport amb camió de residus inertes de
maons, teules i materials ceràmics.

38,775

2,45

95,00

44,600

2,45

109,27

GRB020

Partida m³

Cànon d'abocament

38,775

6,40

248,16

44,600

6,40

285,44

1

3.538,22

3.538,22

1

4.069,75

4.069,75

1

5.463,40

5.463,40

1

6.284,14

6.284,14

387,750

14,09

5.463,40

446,000

14,09

6.284,14

1

5.463,40

5.463,40

1

6.284,14

6.284,14

02

Capítol

ADEQUACIÓ DEL TERRENY

RSB010

Partida m²

Base per a paviment, de 10cm d'espessor, de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
armat amb malla electrosoldada

03

Capítol

PAVIMENT

1 15.634,08 15.634,08

RSG010

Partida m²

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de
porcellana, acabat mat o natural, de 31,0x62,5
cm, 21,95 €/m²
387,750

04

Capítol

SANEJAMENT

ASI020

Partida pa

Instal·lació canal de desaigüe dutxes exteriors

40,32 15.634,08

446,000

40,32 17.982,72

1 15.634,08 15.634,08

1 17.982,72 17.982,72

1

643,20

643,20

1

643,20

643,20

1

643,20

643,20

1

643,20

643,20

1 25.278,90 25.278,90

PEM
13,00% DESPESES GENERALS
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL

3.286,26
1.516,73

PRESSUPOST SENSE IVA
21,00% IVA

6.317,20

PRESSUPOST FINAL AMB IVA

1 17.982,72 17.982,72

1 28.979,81 28.979,81

25.278,90

28.979,81
3.767,38
1.738,79

30.081,89

34.485,97
7.242,05

36.399,09

41.728,02

En qualsevol cas, aquesta modificació no afecta el procés que s’ha dut a
terme per escollir l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, ja que totes

JORDI CABRE MARTORELL
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OFERTA ADJUDICADA
(amidaments reajustats)
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les ofertes es presentaven en un mateix format on s’havien d’omplir els preus
unitaris de cada partida, establint així uns criteris objectius d’adjudicació, que
es basaven en el pressupost i termini d’execució presentats per cada
empresa.”
Fonaments de dret:
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

JOAN MORLÀ I MENSA

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
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.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
que no contradigui a la LCSP.
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
d’obra d’import inferior a 40.000 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

JORDI CABRE MARTORELL
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
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contracte, que no s'està alterant el seu objecte per tal d'evitar l'aplicació dels
llindars descrits, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.

Firma 2 de 2
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Els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, citada regulen la
modificació dels contractes, incorporant la previsió que no es podran dur a
terme amb el propòsit d'addicionar prestacions complementàries a les
inicialment contractades, ampliar l'objecte del contracte a fi que es puguin
complir prestacions noves no contemplades en la documentació preparatòria
del mateix o incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament
independent.
De l’informe de l’arquitecte es desprèn que l’increment de la despesa és d’un
15%. Així, es d’aplicació l’article 205.1.a i 205.2.c de la llei de contractes,
relatiu a les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives
particulars: prestacions addicionals, circumstancies imprevisibles i
modificacions no substancials.
L’article 242.4 de la Llei de contractes estableix que no tindrà la consideració
de modificació del contracte d’obres l'excés d'amidaments, entenent per tal, la
variació que durant la correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament
en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
excés d'amidaments serà recollit en la certificació final de l'obra. Atès el
percentatge citat i el d’increment de la despesa abans referit, aquest precepte
no resulta d’aplicació.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees, en les seves sentències de 24 d'abril de 2004 (Assumpte C-496/99
Comissió/CAS Succhi di Fruta SP) i de 13 d'abril de 2010 (Assumpte C-91/08,
Wall Ag) estableix que són contràries a l’ordenament les modificacions
contractuals que presenten característiques substancialment diferents a les
que van servir per a l'adjudicació del contracte inicial. En aquest supòsit es
precisarà d'una nova licitació, en afectar de ple al procés de selecció del
contractista. La modificació d'un contracte en vigor es pot considerar
substancial quan introdueix condicions que d'haver figurat en el procediment
de licitació, haurien permès la participació d'altres licitadors diferents als que
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es van presentar. Cal garantir sempre la concurrència dels licitadors, la
igualtat i la transparència.

JOAN MORLÀ I MENSA

En tot cas, la modificació contractual respecta el límit de despesa que la
legislació estableix per al contracte menor d’obres i no es veu cap
contravenció de la normativa reguladora ni dels principis que la informen si es
procedeix en conseqüència.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la modificació del contracte d’execució de l’obra municipal
ordinària de substitució del paviment de la zona de platja de les
piscines municipals de la Torre d’en Guiu, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa Casanova Bertran SL que suposa
un increment total equivalent a 4.404,08 €, IVA exclòs, respecte de
l’import del contracte.

Segon.

Aprovar la despesa corresponent a aquesta modificació per l’any
2020 per un import de 5.328,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 342-63200 del pressupost de despeses de
la Corporació i autoritzar-ne el seu pagament.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa
adjudicatària i a les demés que varen participar de la licitació.

JORDI CABRE MARTORELL
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Així mateix, una de les finalitats més importants de les normes que regulen la
modificació dels contractes públics, a part per supòsit evitar el creixement
inadequat de la despesa pública, és evitar que pugui vulnerar el principi de
lliure concurrència mitjançant l'abús de la modificació sobrevinguda del
contracte. Per això, davant l'existència d'una petita discrepància no
ocasionada pel contractista en el nombre d'unitats d'obra es considera que no
estem davant d'una modificació contractual, que no hi ha risc per a la
concurrència i que, en conseqüència, no és tan sols necessari tramitar un
expedient de modificació del contracte.
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Quart.

Informar que 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 des de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

Cinquè. Publicar la modificació del contracte al Perfil del Contractant
juntament amb la demés documentació que consti a l’expedient de
modificació del contracte.

05/06/2020 Alcalde

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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan és un quart de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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