ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
JULIOL DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dos de juliol
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 25 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 25 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

- Presentades les sol·licituds de concurrència al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya de la Generalitat i del Pla d’Actuació Municipal de la Diputació amb
l’objectiu d’assolir el finançament necessari que faci viable la construcció del
pavelló esportiu al municipi escau contractar la revisió i actualització del Mapa
d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM).
- El dia 1 de juliol de 2020 i en el marc dels problemes sorgits en el procés
d’implantació del servei de recollida selectiva de residus s’ha mantingut una
reunió amb el responsable de l’empresa concessionària, Sr. Jordi Roca, a la que
també estava prevista la presència de representants i tècnics del Consell
Comarcal sense que hagin comparegut, per intentar trobar els motius que
generen els problemes. Ha quedat constata que no es pot assumir el cost de
cap mesura addicional d’augment de freqüència i de nombre de contenidors fins
que l’empresa aporti dades de funcionament que siguin comparables a les que
l’ajuntament ha recabat i que posen de manifest l’incompliment reiterat de
freqüències de buidat.
- Aquest mateix migdia hem mantingut una reunió amb els responsables de
l’Àrea Bàsica Policial del Tarragonès i de la Regió Policial Camp de Tarragona
per tractar, entre d’altres, la qüestió del conveni establert amb el Servei Català
del Trànsit i la seva propera data de caducitat.
- Informar que s’ha observat que a la cantonada N-O de la tanca del castell,
confrontant amb la carretera d’entrada a la vila, el parament antic de paredat de
pedra que ha perdut la vertical i que es decanta cap a la via pública. L’arquitecte
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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municipal ja ha fet el corresponent informe per a la seva reparació. En base a
aquest i a la major brevetat es farà l’adjudicació i execució de l’obra.
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- Com hom recordarà, el curs passat no es va procedir a la crida d’un dels
professors dels ensenyaments musicals. La part va demandar a l’ajuntament
davant la jurisdicció social per import de 16.314,93 € en concepte
d’indemnització per acomiadament improcedent.
El dia 30 de juny estava fixada la vista per dirimir les diferències i fou al vespre
del dia 29 de juny quan, seguint les recomanacions del nostre lletrat, el Sr.
Josep Pallejà Monné, de Sugranyes, ens vam avenir amb un acord
indemnitzatori per import de 7.000 € que ja ha estat fet efectiu d’acord amb allò
disposat pel secretari judicial.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. ROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2020 (2).

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. 11 – REMESA DE FACTURES JUNY 2020 (2) per un import
de 47.783,29 €.
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
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/08/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/08/2020 Alcalde

Els assistents es donen per assabentats.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
4

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 11 – REMESA DE FACTURES JUNY
2020 (2) i que ascendeix l’import total de 47.783,29 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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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.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ESTADA A
L’EMPRESA PER PART D’UNA ALUMNA DEL COL·LEGI MARE DE DÉU
DEL CARME DE TARRAGONA.
Es dona compte de la següent proposta:
La col·laboració en la formació de les persones sempre ha estat un dels
baluards de l’ajuntament, especialment entre els joves. Amb aquesta premissa
de base i entre d’altres exemples, es va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’ajuntament en relació amb el projecte de servei comunitari
amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i
capacitats al servei de la comunitat mitjançant la implementació de la
metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina
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processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben
articulat.
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També i com en anteriors ocasions, l’ajuntament participa del projecte Estada
a l’empresa que consisteix en la realització d’unes pràctiques per part d’un
alumne o alumna de batxillerat amb la finalitat d’apropar aquesta persona al
món laboral i ajudar-la en la tria dels estudis posteriors. El període de
realització de l’estada compren el mes de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

Valorada positivament la petició, l’ajuntament accepta la participació d’aquesta
alumna, que estarà adscrita als serveis administratius, essent-li assignades
tasques administratives bàsiques.
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 2019.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Participar en el programa estada a l’empresa que promou el
Departament d’Educació mitjançant el Col·legi Mare de Déu del
Carme de Tarragona i acollir en pràctiques des del dia 6 al 29 de
juliol de 2020 de 9 a 13 h. l’alumna E.A.M., amb DNI XXX3679XX.

Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’alumna E.A.M. i al Col·legi Mare
de Déu del Carme de Tarragona, en legal forma.

Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
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S’ha rebut la petició de l’alumna E.A.M., de 1r de Batxillerat al Col·legi Mare
de Déu del Carme de Tarragona per realitzar aquesta estada a l’ajuntament
del 6 al 29 de juliol de 2020, de 9 a 13 h.
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el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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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 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.
5. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL DE LA
TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. I LL F PER L'EXERCICI DE
FUNCIONS CORRESPONENTS A DINAMITZACIÓ DE JOVENTUT.
Es dóna compte de la següent proposta:
L’ajuntament fa una aposta clara per la dinamització juvenil.
El dinamitzador/a és un agent d’intervenció directa que ha de saber
(coneixements), saber fer (aplicar coneixements a cada cas i situació
concreta), saber estar (predisposat a l’enteniment i a la comunicació) i saber
actuar/ser. Ha d’ajudar a un autoconeixement del jovent, és a dir que sigui
conscient de les seves potencialitats i així desenvolupar-les, afavorir el
coneixement de l’entorn i això facilitar-li el procés de presa de decisions.
Ha de donar també viabilitat a possibles propostes que cal plantejar en funció
de les necessitats detectades en els joves, incidint en aquesta línia de
coresponsabilitat implicant als joves, escoltant els seus suggeriments i les
propostes per tal de donar-los sortida amb l’ajut dels recursos que tant
l’administració municipal com el territori posi al seu abast.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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Les funcions bàsiques que ha d’exercir la persona encarregada de la
dinamització juvenil són:

JOAN MORLÀ I MENSA

Garantir l’atenció a l’espai jove amb la periodicitat que marquin els
responsables de la coordinació i supervisió del projecte.
Fomentar la participació juvenil iniciant-los en la presa de decisions.
Coordinació amb el /la referent del municipi, així com dels equipaments
juvenils d’aquest.
Responsable de detectar les necessitats del jovent i comunicar-les a l’ens
pertinent.
Capacitat de fer una programació d’activitats setmanal engrescadora per als
joves i subjecta a les seves necessitats amb la redacció d’uns objectius a
treballar.
Coneixement de programes per a la realització de cartells, bases de dades.
Capacitat per atendre totes les diversitats sense discriminació ni llenguatge
sexista, integrant als joves amb risc d’exclusió social.
Coneixement de la llei de protecció de dades.
Avaluació de les activitats realitzades.
Alhora, i per mandat legal, ha de tenir el certificat negatiu de delictes sexuals
A la plantilla de personal de l’ajuntament, la persona que ocupa el lloc de
treball d’encarregada de la biblioteca, a temps parcial, podria assumir la
prestació d’aquesta comesa, prèvia assignació de funcions i ampliació de la
jornada laboral.
Mentre l’ajuntament no adeqüi l’estructura organitzativa dels recursos humans
i proveeixi de forma definitiva el lloc de treball concret, es pretén encomanar,
temporalment, a l’encarregada de la biblioteca l'exercici de les funcions,
compatibilitzades amb les funcions habitualment exercides, mitjançat el recurs
a la mobilitat funcional provisional.
Aquesta situació comporta la reserva del lloc d'origen i dóna dret a la
percepció de la diferència retributiva i no pot tenir una durada superior a sis
mesos en un any o vuit mesos en dos anys.
Al Pressupost municipal vigent, aprovat juntament amb les seves bases
d’execució i la plantilla orgànica de personal hi ha consignació pressupostària
suficient per al pagament de les retribucions complementàries corresponents.
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Examinat el contingut dels articles 83, 81 i concordants 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Analitzats els articles 50 i següents 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.
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.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Encomanar, provisionalment, l'exercici de funcions corresponents a
dinamització juvenil a la Sra. I LL F, encarregada de la biblioteca,
per considerar-la suficientment capacitada, en règim de
compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual
lloc de treball i amb els efectes econòmics que pertoquin.

Segon.

Aprovar l’increment de la jornada laboral de la treballadora municipal
Sra. I LL F que quedarà distribuïda de la següent forma: de dilluns a
divendres feiners de 14.30 h a 21.00 h, i de 09.30 a 13.30 h els
dissabtes, essent susceptible d’ajust per motius organitzatius dels
serveis.

Tercer.

Advertir a la interessada que:

JORDI CABRE MARTORELL
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L’ampliació de la jornada laboral, d’acord amb els articles 34 i 41.1 de l’Estatut
del Treballadors, suposa una modificació substancial de les condicions de
treball per raó de la matèria, però d’escassa entitat, atès que es produeix un
increment del temps de treball durant un període concret, respecte el
contracte signat inicialment, que en jornada de còmput anual representa un
percentatge molt baix, i en tot cas, la treballadora ha manifestat l’interès en
incrementar la jornada laboral inicialment establerta.
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- El present horari no podrà entrar en vigor fins que hagin
transcorregut 15 dies des de la seva notificació llevat acceptació
expressa i renúncia a exercitar les accions legals previstes per a la
seva impugnació.
- Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori
incoat a l’efecte.

JOAN MORLÀ I MENSA

Assignar a la Sra. I LL F una compensació econòmica equivalent a
la percepció del salari establert per al seu lloc de treball proporcional
al 100% de la jornada laboral, amb caràcter temporal i mentre
exerceixi les tasques de dinamització juvenil en règim de
compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual
lloc de treball i amb efectes des del dia 1 de juliol de 2020.

Cinquè. Establir el pagament d’aquestes compensacions amb càrrec a la
partida pressupostària 13000 del capítol I del pressupost municipal
vigent.
Sisè.

Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a la
representant sindical del personal laboral de l’ajuntament en legal
forma.

Setè.

Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en
compliment de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local.”

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
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Quart.
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
ACTUACIONS MUSICALS PER LA REALITZACIÓ DELS CONCERTS AL
CASTELL DURANT L’ESTIU DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

-

RAMBLEJANT SLU: Actuació al castell de Joan Reig que presenta el
seu nou disc, pel dissabte 11 de juliol, i per un import de 2.950,00 €,
més 619,50 € en concepte d’IVA.

-

BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA: Actuació musical de la
banda, dins del cicle de concerts al Castell del Catllar, pel dissabte 25
de juliol, i per un import de 1.750,00 €, exempts d’IVA.

-

ASSOCIACIÓ JUVENIL ENSEMBLE INTERCOMARCAL: Concert al
Castell amb el programa “La música reneix”, pel dissabte 8 d’agost, i
per un import de 1.200 €, exempts 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 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 /

JORDI CABRE MARTORELL
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17/08/2020 Alcalde

L’Ajuntament, com ja es habitual en els darrers anys, organitza cada estiu un
cicle de concerts musicals que es duen a terme al Castell del Catllar i, per
aquest any, s’ha previst la contractació dels espectacles que tot seguit es
descriuen amb detall:

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

357a2bb52786417c8d2db1401f210158001

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

10

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

Primer.- Contractar les diferents actuacions musicals que, amb motiu de la
celebració del cicle de concerts que s’organitzen cada estiu al
Castell, s’ha previst realitzar i que es descriuen en la part expositiva
d’aquesta proposta.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de sis mil cinc-cents dinou
euros amb cinquanta cèntims d’euro (6.519,50 €), amb càrrec a la
partida 334/ 22609 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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
12

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE TANCAMENT DE
LA ZONA DE QUADRES ELÈCTRICS I REPARACIÓ PARCIAL DEL FALS
SOSTRE DEL LOCAL D’ENTITATS.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament té arrendat el local de la primera planta de l’immoble situat al
carrer Onze de Setembre, núm. 7, per destinar-lo a hotel de les entitats del
municipi.
Per aquest motiu es considera escaient i necessari l’execució d’unes obres de
reforma al seu interior, consistents principalment en el subministrament i
col·locació d’una porta i l’execució d’un envà de fàbrica d’aproximadament 3
m2, l’enguixat d’aquest envà i l’execució de 10 m2 de cel ras.
En data 30 de juny, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe en el que es
descriuen les obres necessàries per la reforma i en el que es fa constar també
que, un cop executades aquestes obres, no es complirà amb la normativa que
li és d’aplicació respecte al decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament
de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i
en general al Codi tècnic de l’Edificació.
S’ha sol·licitat oferta econòmica al constructor Lluís Jover Martorell,
especialitzada en aquest tipus de reformes, oferta que inclou la ma d’obra i el
material necessari per l’execució de l’obra esmentada.
EMPRESA
LLUÍS JOVÉ MARTORELL

IMPORT

IVA

TOTAL

1.015,00 €

213,15 €

1.228,15 €

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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
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 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació de l’obra esmentada en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
al contractista Lluís Jové Martorell, per un import de mil quinze euros
(1.015,00 €), més dos-cents tretze euros amb 15 cèntims d’euro
(213,15 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil dos-cents vint-ivuit euros amb quinze cèntims (1.228,15 €), amb càrrec a la partida
920-6206 del pressupost municipal per l’exercici 2020.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
14

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.”

17/08/2020 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
Vots en contra: cap

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

8. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són tres 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.

16/08/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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