ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13
D'AGOST DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tretze d’agost
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:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS:
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Carles Guillén i Montserrat
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 D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’AGOST DE 2020 (1).

DE

FACTURES

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ URGENT
DEL MUR DE LA CANTONADA NORD OEST DE LA TANCA DEL
CASTELL DE LA VILA PER PERILL DE CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ACTUACIONS I SERVEIS
PER A LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE 2020.
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Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE JULIOL DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juliol 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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que mitjançant Decret de l’alcaldia de 4 d’agost de 2020 i en base a
un informe d’objecció relatiu a la factura de 30 de juny de 2020 de FCC MEDIO
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AMBIENTE SA UNIPERSONAL per import de 41.962,11 € emès pel secretari
interventor, s’ha requerit a l’empresa la justificació dels imports facturats pel
servei de recollida de residus corresponent al mes de maig de 2020, atès que
l’ajuntament ha fet comprovacions i ha constatat incompliments en la prestació
corresponent al període facturat i que el període inclou dels dies 1 a 31 de maig
quan la prestació efectiva del servei s’inicià el dia 14 d’aquell mes. Restem a
l’espera de la resposta.
- Informar que el Consell Comarcal ha presentat, en data 10 d’agost de 2020, la
pre-factura pel servei de recollida de residus prestat per FCC MEDIO
AMBIENTE SA UNIPERSONAL corresponent al mes de juliol de 2020
acompanyada d’un informe de l’enginyeria i consultoria mediambiental
EUROGESMED relatiu a una inspecció feta en data 7 de juliol de 2020 de les
10.50 h a les 1.30 h i circumscrita al nucli urbà de la vila, en que es conclou el
següent:
“Tant el nombre de contenidors com les freqüències de recollida del nucli de
Catllar són suficients. Caldrà inspeccionar les diverses urbanitzacions de què
disposa aquest municipi.
Tant el contenidors soterrats com de superfície estan nets i en bon estat de
conservació.
No es va observar cap camió de recollida de contenidors noi cap personal de
neteja viària.”
- També relacionat amb el servei de recollida de residus, des de gerència del
Consell Comarcal s’ha informat i es sol·licita la col·laboració de l’ajuntament en
la campanya de comunicació per a la millor a del servei. La campanya de 2020
inclou tres línies d’actuació: magnètics de notes, xarxes socials i sensibilització
ciutadana a base de xerrades, mesures que s’implementaran a la propera
tardor.
- Informar que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del Consell
Comarcal ha tramès informació relativa al projecte de Promotors Comunitaris de
Salut, nascut de la col·laboració amb la Creu Roja, amb l’objectiu de col·laborar
amb la població en minimitzar l’impacte del virus de la COVID-19. Les línies
d’actuació del projecte són:
voluntariat promotor de la salut; unitat mòbil
preventiva sociosanitària; centres de contacte i xarxes socials.
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- Finalment, informa que el passat dimecres es va mantenir una reunió amb el
responsable de l’Agència Catalana de l’Aigua a Tarragona, Sr. Francesc Benet,
en que ens confirmà l’execució del projecte de desplaçament del col·lector
d’aigües residuals que actualment discorre pel mig de la llera del riu i al respecte
es va incidir en el valor paisatgístic i social de la zona on està plantejada una
estació de bombeig vers la que l’ajuntament ha presentat al·legacions.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/650,
DE 30 DE JULIOL, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL
DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/650, de 30 de
juliol:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de juliol de 2020,
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
2020, que es transcriuen a continuació:
“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.
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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.
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.
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.
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
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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 2020.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de juliol 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:
Líquid a percebre pels empleats:

75.966,48 €
19.490,42 €
56.476,06 €
45.106,86 €

Segon.

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

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/650, de 30 de juliol, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
juliol de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors 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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4. PROPOSTA DE CRIDA DE L’EMPLEADA M F S PER PREPARAR EL
NOU CURS 2020-2021 DELS ENSENYAMENTS MUSICALS QUE
IMPARTEIX L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de començar el nou curs 2020-2021 dels ensenyaments musicals que
imparteix l’ajuntament, cal començar a preparar l’inici del curs amb tots els
canvis que caldrà implementar a conseqüència de la pandèmia del COVID-19.
Així doncs, l’ajuntament creu oportú efectuar la crida anticipada de
l’empleada M F S, personal laboral indefinit no fix i amb caràcter discontinu,
professora de piano i que exerceix les tasques de coordinació dels
ensenyaments musicals, a partir del dia 17 d’agost de 2020, amb la mateixa
jornada que tenia el darrer mes del curs anterior, la qual serà degudament
ajustada a l’inici de les classes lectives en funció dels alumnes matriculats,
com cada any.
Les tasques a realitzar durant aquest temps per la Sra. Ferré, amb el suport
dels tècnics municipals, seran les de preparació del nou curs, confecció dels
protocols a seguir a causa de la pandèmia, d’un pla de funcionament dels
ensenyaments musicals, confeccionar les matrícules, horaris, espais, etc, per
tal de poder començar el curs de la manera més segura possible i amb les
mesures necessàries.
Al Pressupost municipal vigent, aprovat juntament amb les seves bases
d’execució i la plantilla orgànica de personal hi ha consignació pressupostària
suficient a l’aplicació 326-13000.
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.

Efectuar la crida a l’empleada M F S, personal laboral indefinit no fix
i amb caràcter discontinu, professora i coordinadora dels
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ensenyaments musicals que imparteix l’ajuntament, a partir del dia
17 d’agost de 2020, amb la mateixa jornada que tenia el darrer mes
del curs anterior i regularitzant-la en el moment que s’iniciïn les
classes lectives, per tal de dur a termes les tasques de preparació
del nou curs 2020-2021, confeccionant els protocols a seguir a
causa de la pandèmia, un pla de funcionament dels ensenyaments
musicals, confeccionar les matrícules, horaris, espais, etc.
Segon.

Notificar a la gestoria Sugranyes aquest acord, a fi i efecte que faci
la crida a la Sra. M.F.S. i realitzi els tràmits escaients.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a les persones interessades, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, 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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA
D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA DE
DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I/O PÚBLIQUES, AMB
CARÀCTER TEMPORAL O PER INTERINATGE, I EN RÈGIM LABORAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la formació d’una borsa de treball de personal de neteja de dependències i
instal·lacions municipals i/o públiques, per cobrir les possibles necessitats que
es vagin produint a l’Ajuntament del Catllar, amb caràcter temporal o
d’interinatge, i en règim laboral.
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A conseqüència de la pandèmia del Covid-19, també cal tenir en compte que
calen més recursos en l’àmbit de la neteja i desinfecció de molts espais i actes
que l’ajuntament organitza i/o hi col·labora que fan necessari haver de
contractar persones per poder dur a terme aquestes tasques.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Obrir la convocatòria del procés de formació d’una borsa de treball
de personal de neteja d’edificis i dependències municipals i/o
públiques, per cobrir les possibles necessitats que es vagin produint
a l’Ajuntament del Catllar, amb caràcter temporal o d’interinatge, i en
règim laboral.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta convocatòria.

Tercer.

Donar publicitat de la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al
tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i a la seu electrònica.”

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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’AMBULÀNCIES PER ALS
ACTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
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L’ajuntament, amb motiu de la celebració dels diferents actes programats per
la Festa Major d’enguany, que tot seguit es detallen, creu necessària la
contractació del servei d’ambulàncies per tal de donar la cobertura sanitària
adient.
-

Ambulància de suport vital bàsic per dos concerts musicals programats
pel divendres 21 d’agost de 19 h a 2h.
Ambulància de suport vital bàsic per un concert musical programat pel
dissabte 22 d’agost de 17.30 a 23 h.
Ambulància medicalitzada per una exhibició de foc programada pel
diumenge 23 d’agost de 21.30h a 22.30 h.

Per la realització d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus de servei:
- Associació de voluntaris de Protecció Civil de Tarragona: Presenta un
pressupost per un import total de vuit-cents trenta euros (830,00 €).
- Ambulàncies Ponent SL (Ambulàncies del Tarragonès): Presenta un
pressupost per un import total de set-cents setanta-cinc euros (775,00 €).
- Consell Esportiu del Tarragonès: Pressupost de mil cinquanta-cinc euros
(1.055,00 €) d’acord amb el catàleg de serveis de la seva pàgina web.
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 /
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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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el servei d’ambulàncies per donar cobertura sanitària als
actes programats per la Festa Major detallats a la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Ambulàncies Ponent SL, amb NIF 39704562F, per un
import total de set-cents setanta-cinc euros (775,00 €).
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de set-cents setanta-cinc
euros (775,00 €), amb càrrec a la partida 22611 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’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.

Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte, segons el que
preveu l’article 346 de la LCSP.”
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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 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’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT INTERIOR
I CONTROL D’ACCÉS PER ALS ACTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU
DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu necessària la contractació d’un servei de seguretat interior i
control d’accés per donar cobertura als diferents actes de la Festa Major que
tot seguit es detallen:
-

Concerts musicals programats pel divendres 21 d’agost de 19 h a 2h.
Concert musical programat pel dissabte 22 d’agost de 17.30 a 23 h.

Per la realització d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus de servei:
- SEGURIDAD LEON 2018 SL: Presenta un pressupost per un import total
de cinc-cents euros (500,00 €), més cent-cinc euros en concepte d’IVA
(105,00 €).
- PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES SL: Que, a la finalització del
termini establert per a fer-ho, no ha presentat cap pressupost.
- RISK CONTROL ESPORT SERVEIS SL: Que, a la finalització del termini
establert per a fer-ho, no ha presentat cap pressupost.
- BARNA PORTERS SL: Que, a la finalització del termini establert per a ferho, no ha presentat cap pressupost.
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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.
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 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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el servei de seguretat interior i control d’accessos dels
actes programats per la Festa Major, detallats en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Seguridad Leon 2018 SL, amb NIF B-55731285, per un
import total de cinc-cents euros (500,00 €), mes cent cinc euros en
concepte d’IVA (105,00 €).
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de sis-cents cinc euros
(605,00 €), amb càrrec a la partida 22611 del pressupost municipal
per l’exercici 2020.
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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.

Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte, segons el que
preveu l’article 346 de la LCSP.”
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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VEGETAL DE
DIVERSES
PARCEL·LES
MUNICIPALS
SITUADES
A
LES
URBANITZACIONS MAS PALLARÈS, ELS COCONS I PARC DE LLEVANT.
Es dona compte de la següent proposta:
És necessari realitzar la neteja de vegetació de diverses parcel·les municipals
ubicades a les urbanitzacions Mas Pallarès, Els Cocons i Parc de Llevant.
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Per la realització d’aquests treballs, d’acord amb les indicacions tècniques
establertes, s’ha demanat pressupost a les següents empreses
especialitzades tant en desbrossament manual com amb tractor:
Jordi Bové Fraga: Presenta un pressupost per un import total de quatre mil
set-cents euros (4.700,00 €), més nou-cents vuitanta-set euros en concepte
d’IVA (987,00 €).
Arché: Presenta un pressupost per un import total de quatre mil tres-cents
noranta euros (4.390,00 €), més nou-cents vint-i-un euros amb noranta
cèntims d’euro (921,90 €) en concepte d’IVA
VOLPAL Jardins i Serveis SL: Presenta un pressupost per un import total de
dos mil setanta euros (2.070,00 €), més quatre-cents trenta-quatre euros amb
setanta cèntims d’euro (434,70 €) en concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret 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 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.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el servei esmentat en la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa Volpal Jardins i Serveis SL, amb NIF B43765668, per un
import total dos mil setanta euros (2.070,00 €), més quatre-cents
trenta-quatre euros amb setanta cèntims d’euro (434,70 €) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil cinc-cents quatre
euros amb setanta cèntims d’euro (2.504,70 €), amb càrrec a la
partida 171-21004 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.-

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del
contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

Cinquè.- 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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’AGOST DE 2020 (1).

17

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. 13 – REMESA DE FACTURES AGOST 2020 (1) per un
import de 35.531,70 €.
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 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.
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. 13 – REMESA DE FACTURES AGOST
2020 (1) i que ascendeix l’import total de 35.531,70 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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ
URGENT DEL MUR DE LA CANTONADA NORD OEST DE LA TANCA DEL
CASTELL DE LA VILA PER PERILL DE CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament és el propietari del castell de la vila. Recentment i arran de l’avís
veïnal es va constatar l’aparició d’unes esquerdes a la cantonada nord oest de
la tanca exterior del castell que calia reparar per no comprometre l’estabilitat
del parament i que acabés caient a la via pública, amb el consegüent perill per
als transeünts i la possible afectació a la carretera TP-2039.
S’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa Casanova Bertran, SL, oferta
que inclou la ma d’obra i el material necessari per l’execució de l’obra
esmentada i que es resumeix tot seguit:
EMPRESA

IMPORT

IVA

TOTAL

Casanova Bertran, SL

2.561,00 €

537,81 €

3.098,81 €

En data 13 d’agost de 2020 l’arquitecte de l’ajuntament ha emès nou informe
en que verifica l’adequació de les obres pressupostades a la finalitat pretesa
de consolidació, eliminant el perill i perllongant la durada de la construcció,
que passa per construir una sabata de formigó armat de 140x40x40 cm, la
col·locació de carreus i la col·locació de tirants metàl·lics sobre el mur de
pedra, soldant les barres del passamà metàl·lic existent per les dues cares del
mur resultant, per tal d’empresillar el mur perquè no s'obrin més les
esquerdes.
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En aquest sentit i de conformitat amb l’establert pels diferents òrgans
consultius en matèria de contractació, la contractació menor respon a
necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i de quantia inferior a
40.000 € de valor estimat del contracte per al supòsit de les obres.
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
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 Casanova Bertran, SL, per un import de dos-mil cinccents seixanta-un euros (2.561,00 €), més cinc-cents trenta-set
euros amb vuitanta-un cèntims d’euro (537,81 €) en concepte d’IVA.
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tres-mil noranta-vuit euros
amb vuitanta-un cèntims (3.098,81 €), amb càrrec a la partida 33321205 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’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 Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ACTUACIONS I
SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2020 es van
contractar un seguit d’actuacions musicals per a la festa major d’estiu de la
vila de 2020. Com sigui que els plans inicials s’han vist seriosament alterats
amb la irrupció de la pandèmia per COVID-19 que estem patint, escau
contractar, com ja es va fer mitjançant acord de la Junta de Govern Local del
passat 30 de juliol, altres actuacions que completin l’excepcional programa de
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festa major, confeccionat des del rigor de les mesures sanitàries per evitar la
propagació del virus causant d’aquesta catàstrofe sanitària mundial.
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L’Ajuntament amb motiu de la Festa Major d’estiu, ha previst contractar les
actuacions musicals i serveis que tot seguit es detallen:
MEDIAMAR DE DIFUSIÓ COMARCAL, SL (HIT 103): Infraestructura tècnica i
humana del debat casteller més difusió, per un import de mil set-cents euros
(1.700,00 €) més tres-cents cinquanta-set euros (357,00 €) en concepte d’IVA,
essent el total de dos-mil cinquanta-set euros (2.057,00 €).
MONTSERRAT SANTÓ DOMINGO – INTEGRALGRUP (amb NIF 39714096L): Tres lones microperforades de 250x800 cm reproduint imatges de castells
per decoració de la Plaça de la Vila durant el debat casteller, per un import de
mil vuit-cents cinquanta euros (1.850,00 €) més tres-cents vuitanta-vuit euros
amb cinquanta cèntims d’euro (388,50 €) en concepte d’IVA, essent el total de
dos-mil dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims d’euro (2.238,50
€).
MONTSERRAT SANTÓ DOMINGO – INTEGRALGRUP (amb NIF 39714096L): 20 plaques de metacrilat per fer records als participants del debat casteller,
per un import de tres-cents noranta euros (390,00 €) més vuitanta-un euros
amb noranta cèntims d’euro (81,90 €) en concepte d’IVA, essent el total de
quatre-cents setanta-un euros amb noranta cèntims d’euro (471,90 €).
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 /
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UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació de les diferents actuacions musicals
previstes per la Festa Major d’estiu, mitjançant el procediment del
contracte menor, a les empreses i pels imports que es detallen en la
part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre-mil set-cents
seixanta-set euros amb quaranta cèntims d’euro (4.767,40 €), amb
càrrec a la partida 338-22611 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 als adjudicataris 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:
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22

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Marcelo Javier
Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
23

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar que després de diverses
converses amb la direcció de l’institut escola, caldria plantejar-se la possibilitat
de demanar a l’empresa encarregada de la neteja de les aules i instal·lacions
que iniciessin l’activitat a les tres de la tarda en aquelles aules en que
posteriorment s’hi hauran de fer els ensenyaments musicals i de llengües que
promou l’ajuntament per tal que estesin operatives a les quatre per a l’activitat,
doncs es procuraria que l’activitat docent reglada es realitzés en altres espais.
També explica que en contra de les inicials previsions, no caldrà establir un
servei d’acollida específic per als usuaris del transport escolar, doncs el
Departament d'Educació ha determinat l’especialitat dels institut escola i els
ha assignat els horaris que aplicaven ara fa dos cursos. Quedarà per resoldre
el trasllat dels alumnes a les respectives aules, doncs la monitora de l’autobús
no tindrà accés a l’interior del centre.
I quan són dos quarts 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.
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