ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE
JUNY DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-cinc de
juny 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 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 18 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 18 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:

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

JOAN MORLÀ I MENSA

- Aquesta mateixa tarda s’ha mantingut una reunió amb la direcció facultativa
de l’obra de construcció de l’escola municipal de música i aulari de l’institut per
fer balanç de la situació i, entre d’altres qüestions, ha informat que, malgrat la
parada i retards imputables al confinament pel COVID-19, les obres està
previst que finalitzin el proper mes d’octubre.
- Després de realitzar la singular foguera de Sant Joan a la torre del castell i
degut a un incident amb les torxes i l’estructura metàl·lica que les sustentava
va quedar el terra tacat i s’ha procedit a la seva neteja sense que hagi quedat
evidència de l’incident.
- Informar que s’ha ultimat l’expedient d’expropiació per taxació conjunta dels
béns i drets a expropiar inclosos en l’àmbit del “Projecte de finalització de la
xarxa de clavegueram de la urbanització Pins Manous del Catllar en tant que
addenda al Projecte d’urbanització del sector 22 del POUM”, amb la finalitat
d’executar els sistemes urbanístics públics de sanejament, i declarar com a
beneficiaria de les expropiacions, als efectes de l’art. 2.2 de la Llei de 16 de
desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa, a la Junta de Compensació de
Pins Manous. Així, en breu, podran iniciar-se les obres i es resoldrà el
problema del sanejament de molts veïns de la urbanització.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA A JGL PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA I
TALA DE DIFERENTS ARBRES SITUATS ALS VOLTANTS DE LA PISTA
DE TENNIS DEL PARC MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Es dona compte de la següent proposta:
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L’ajuntament creu escaient i necessària la contractació d’una empresa externa
que realitzi la poda de les branques de diferents arbres situats a la zona
esportiva de la Torre d’en Guiu que envaeixen les pistes de tennis i generen
gran quantitat de brossa per la caiguda de les seves fulles. A més, es vol
realitzar la tala d’un plataner situat a la llera del riu Gaià, arbre que presenta
una gran inclinació amb el conseqüent risc de caiguda que això comporta.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Jordi Bové Fraga: Presenta un pressupost per un import total de mil
vuit-cents euros (1.800,00 €), més tres-cents setanta-vuit euros en
concepte d’IVA (378,00 €).

-

Marsal Servicios: Presenta un pressupost per un import total de dos mil
vuit-cents euros (2.800,00 €), més cinc-cents vuitanta vuit euros en
concepte d’IVA (588,00 €).

-

Volpal Jardins i Serveis SL: Presenta un pressupost per un import total
de dos mil tres-cents euros, més quatre-cents vuitanta-tres euros en
concepte d’IVA (483,00 €)

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 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

JORDI CABRE MARTORELL
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Per la realització d’aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades, pressupost que en tots els casos inclou el cost de
mà d’obra i la recollida i retirada de les restes vegetals que es produeixin:
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
al contractista Jordi Bové Fraga, amb NIF 39704562F, per un import
total de mil vuit-cents euros (1.800,00 €), més tres-cents setanta-vuit
euros (378,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil cent setanta-vuit
euros (2.178,00 €), amb càrrec a la partida 337-21206 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.
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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.-
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
5

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 8 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, EL MÈDOL.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Es dóna compte de la següent proposta:
El Sr. Sebastian Gutiérrez Leal, actuant com a President de la Junta de
Compensació, en constitució, del sector 8 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, El Mèdol, ha presentat a tràmit el projecte d’Estatuts i Bases
d’Actuació de l’esmentada Junta de Compensació.
Els articles 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’article 171 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, determinen el procediment
a seguir per la seva aprovació.
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 2019/532, de 5 de juliol.

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la
Junta de Compensació del sector 8 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, El Mèdol.
Segon.- Sotmetre a informació pública els referits Estatuts i Bases d’Actuació
pel termini d’un mes mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí
Oficial de la Província, en un diari, al tauler d’edictes i a la web de
l’ajuntament.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Tercer.- Procedir a la notificació individual d’aquest tràmit d’informació
pública a les persones interessades.”
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
Vots en contra: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

18/07/2020 Secretari-Interventor
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20/07/2020 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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