ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE
JUNY DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia divuit de juny
de dos-mil vint, 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:

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 es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE JUNY DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de juny 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.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

- Com ja venim informant, la implantació de la nova concessió del servei de
recollida selectiva de residus està plantejant una sèrie de problemes que fan
que hi hagi desbordament de la capacitat dels contenidors en algunes de les
fraccions. Als efectes de concretar quin es el problema i a què es deu, s’està
duent a terme un seguiment diari exhaustiu de la recollida, punt per punt. Quan
es disposi de tota la informació, es concretarà una reunió amb els responsables
del servei per intentar ajustar la prestació i evitar les situacions referides.
- Justament avui hem rebut el nou número de la revista municipal l’agulla, el 17,
corresponent al mes de juny. El seu repartiment es farà de forma immediata i
s’hi encartarà el número 16, corresponent al mes de març que va quedar
pendent de lliurar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per COVID-19.
- El proper dilluns dia 22 de juny es reincorporarà parcialment la plantilla de
personal de l’ajuntament adscrita a serveis administratius per donar resposta a
l’increment de consultes i trucades telefòniques que s’està produint. Encara es
manté el teletreball per algunes empleades i empleats, malgrat la seva total
reincorporació sigui immediata.
Com a conseqüència de l’anterior, hem adquirit dues noves pantalles de
metacrilat per protegir els treballadors. Una d’aquestes es destinarà al servei
de venda d’entrades de la piscina municipal.
- Finalment deixar constància que per al proper dia 25 de juny s’ha programat
la primera visita a l’obra de construcció de l’edifici destinat a escola municipal
de música i institut amb tots els membres de la Corporació, una vegada hem
recuperat certa normalitat en les nostres vides i s’han flexibilitzat les mesures
per evitar la propagació de la pandèmia per COVID-19.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA REIXETA
PER AL CANAL DESBORDANT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA
TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Aquesta necessitat, queda acreditada en l’informe de l’arquitecte tècnic de
l’ajuntament que consta a l’expedient i en el qual es consignen les ofertes del
material a subministrar, equivalent a l’existent, dels següents comercials:
JUAN SUÑE, SA
CLORWATER, SLU
PMA MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Base imp.
4.828,30 €
5.471,00 €
5.632,00 €

IVA (21%)
1.013,94 €
1.148,91 €
1.180,83 €

Total
5.842,24 €
6.619,91 €
6.803,83 €

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 d’alcaldia 2019/532, de 5 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
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Per a la posada en funcionament de les piscines municipals de la Torre d’en
Guiu el proper 23 de juny de 2020 es necessari adquirir una nova reixeta
desbordant per al vas principal degut al deteriorament d’alguns trams de
l’existent i a la manca de recanvis a l’haver desaparegut l’empresa fabricant de
la que hi ha instal·lada actualment.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar l’adquisició de la nova reixa del canal desbordant de les
piscines municipals de la Torre d’en Guiu, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa JUAN SUÑE, SA per un import de
quatre-mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb trenta cèntims (4.828,30 €),
més mil tretze euros amb noranta-quatre cèntims (1.013,94 €) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de cinc-mil vuit-cents quaranta-dos
euros amb vint-i-quatre cèntims (5.842,24 €) amb càrrec a les partides
pressupostàries del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar atès,
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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI DURANT
EL 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió de l’oferta
turística i cultural del municipi, creu necessari contractar l’enregistrament de 2
reportatges en localitzacions significatives de la vila, mitjançant els que es
donarà a conèixer l’activitat de la població i les seves entitats, i dues campanyes
publicitàries de 180 espots a les campanyes de Tacdotze televisió.
L’empresa Tacdotze Entitat Pública Empresarial, un canal de Televisió de
proximitat equipat convenientment per afavorir la difusió, el coneixement i la
divulgació dels principals esdeveniments del territori, que compta amb la
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca, ha formulat la seva
oferta econòmica per un import de 2.090 euros més 438,90 € del 21% d’IVA
fent un total de 2.528,90 euros.
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.
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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Es dona compte de la següent proposta:
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.- Adjudicar la contractació dels 180 espots publicitaris i l’enregistrament
de dos reportatges en localitzacions significatives de la vila, tal i com
es descriu a la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el
procediment del contracte menor, a la televisió pública del Camp de
Tarragona Tacdotze, per un import de 2.090 euros més 438,90 €
corresponents al 21% d’IVA fent un total de 2.528,90 euros, IVA
inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos-mil cinc-cents vint-i-vuit euros
amb noranta cèntims (2.528,90 €), amb càrrec a la partida 22602 del
pressupost municipal per l’exercici 2020.
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’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.”

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.
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5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PEL PERÍODE 2020-2023.
Es dóna compte de la següent proposta:
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 20 de desembre de
2019 va aprovar les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), pel
període 2020-2023.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb els criteris de repartiment establerts, a l’ajuntament li correspon
un ajut, per tot el període, de 617.835,26 €
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PAM i presentar
la programació per al quadrienni, es considera convenient concorre-hi per tal
de poder obtenir subvenció per fer front a despeses d’inversió i al finançament
de despesa ordinària.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda, i entre aquesta la memòria per a la
construcció d’un pavelló poliesportiu al municipi, inversió amb la que es pretén
concórrer als ajuts.
Escau dir que l’ajuntament ha sol·licitat la inclusió a la convocatòria del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, quinquenni 2020-2024, tant a la línia
d’inversions com a la línia d’acció territorial, la inversió per a la construcció d’un
pavelló poliesportiu al municipi.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de 8 de maig de 2020, va acordar
la convocatòria de subvencions del Pla de Acció Municipal (PAM) pel període
de referència.
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Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal
(PAM), pel període 2020-2023 de la Diputació de Tarragona per fer
front a les despeses següents:
D’inversió:
- Construcció d’un pavelló poliesportiu al municipi.

JOAN MORLÀ I MENSA
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De despesa ordinària (corrent):
- Despesa elèctrica.
Segon.

Aprovar tota la documentació necessària que justifica la inclusió de la
sol·licitud al PUOSC que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Trametre a la Diputació de Tarragona tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.”

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.
6. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són dos quarts de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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