ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27
D'AGOST DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-set
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:
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 13 D'AGOST DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 13 d'agost 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:
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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.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)
ha comunicat que, com a mesura per contenir els rebrots de contagis per
COVID-19 tancarà el subministrament d’aigua a les fonts públiques dels
municipis associats dels Pallaresos, el Catllar i Tarragona.
- Finalment, informa que la festa major d’estiu s’ha desenvolupat d’una manera
molt respectuosa amb les restriccions sanitàries imposades i que hem pogut
gaudir d’estones de lleure després de la tensió acumulada des del passat mes
de març amb la declaració de la pandèmia i la imposició de les restriccions de
l’estat d’alarma. Més enllà del comportament incívic i irresponsable d’uns pocs,
la tònica general ha estat la de participar de forma segura i les mesures
plantejades des de l’ajuntament han assolit l’objectiu pretès. No podem fer més
que fer una valoració molt positiva d’aquesta festa major tant especial que hem
viscut.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’AGOST 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. 14 – REMESA DE FACTURES AGOST 2020 (2) per un
import de 367.176,77 €.
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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. 14 – REMESA DE FACTURES AGOST
2020 (2) i que ascendeix l’import total de 367.176,77 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:
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 LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D’AGOST DE
2020.
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Es dona compte de la següent proposta:
4

Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes d’agost de 2020,
número 2020/1153, 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.
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.
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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
2018 i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que
existeix consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de
despeses del pressupost municipal de l'exercici de 2020.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
d’agost 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:

Segon.

75.878,88 €
18.456,35 €
57.649,88 €
45.941,36 €

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER
A L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
L’oferta pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de
personal laboral que l’ajuntament necessita cobrir.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament del passat 20 de febrer de 2020 es va
aprovar el pressupost municipal per al present exercici, la plantilla orgànica de
personal i la relació de llocs de treball, essent sotmès l’expedient administratiu al
preceptiu tràmit d’informació púbica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
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Vist que a la referida plantilla de personal hi ha diverses places vacants què
s’han de cobrir i se’ls ha dotat de consignació pressupostaria adequada i
suficient.
Vist el que ve establert en els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats
Locals i a l’article 70 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
Alhora, vist l’establert a l'article 53.1. h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya en quant a la competència per a l’adopció del present acord.
D’acord amb l’article 109 de revocació d’actes i rectificació d’errors, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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 això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 que es detalla tot
seguit:
1. Funcionaris de carrera
Esc.
AE

Subesc.
Serveis
especials

Llegenda:
Subesc: Sub Escala
C: Concurs
AE: Administració Especial

Plaça
Guàrdia
municipal

Subgrup
AP

C: Concurs
PI: Promoció Interna
SE: Serveis Especials

Vacant
1

Selecció
CO

Lliure

CO: Concurs Oposició
AG: Administració General
ST: Sub Escala tècnica

Segon.- Amortitzar, de les ofertes públiques d’anys precedents, les places que
es relacionen:

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

54cdc56b4d6b480ca0f5b16e3c6a80b9001

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

7

Personal laboral fix:
Any O.P.
2017
2017

Plaça
Professor/a plàstica
Cap brigada

Vacant
1
1

Selecció
CO
CO

8

Lliure
Lliure

Tercer.- Esmenar l’error de transcripció de l’oferta pública d’ocupació de l’any
2019, en la qual la plaça d’arquitecte consta com a subgrup A2, i ha
de dir subgrup A1, d’acord amb l’article 109 de revocació d’actes i
rectificació d’errors, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.-

Procedir a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.”
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.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ DELS
TERRENYS SITUATS AL POLÍGON 7 PARCEL·LA 24, PARATGE DEL
COLL CANUT QUE L’AJUNTAMENT TÉ ARRENDATS PER DESTINARLOS A APARCAMENT PROVISIONAL DE VEHICLES DE LES PERSONES
USUÀRIES DELS SERVEIS EDUCATIUS.
Es dona compte de la següent proposta:
Les obres de construcció del nou edifici educatiu ha fet necessari que
l’Ajuntament hagi de llogar la parcel·la 24 del polígon 7 per tal de destinar-la a
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L’estat actual que presenta la parcel·la esmentada fa necessari el seu
condicionament abans de poder-la utilitzar per la finalitat pretesa. Segons
informe emès pels serveis tècnics municipals, els treballs a realitzar seran els
següents:
 Esbrossada del terreny
 Transport de material necessari des de la zona d’apilament del material
sobrant de l’obra de l’Institut-Escola.
 Estesa del material
 Humectació i piconatge de tota la superfície
 Adequació de l’accés
Per la realització d’aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus d’obres:
-

Jordi Bové Fraga: Presenta un pressupost per un import total de tres
mil cinc-cents euros (3.500,00 €), més set-cents trenta-cinc euros en
concepte d’IVA (735,00 €).

-

Obras i Serveis Browork: Presenta un pressupost per un import total
de quatre mil dos-cents euros (4.200,00 €), més vuit-cents vuitanta-dos
euros (882,00 €) en concepte d’IVA.

-

Marsal Servicios: Presenta un pressupost per un import total de quatre
mil cinc-cents euros (4.500,00 €), més nou-cents quaranta-cinc euros
(945,00 €) 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.
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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.
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 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 l’obra descrita 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 tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €), més set-cents trentacinc euros en concepte d’IVA (735,00 €).
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre mil dos-cents
trenta-cinc euros (4.235,00 €), amb càrrec a la partida 1532-21000
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.
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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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA DEL
CATLLAR PER A L'ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 17 d’agost de 2020, la Sra. Núria Gavaldà Salort, en nom i
representació de l’Associació de Famílies de l’Institut Escola L’Agulla del
Catllar (AFA), va presentar una instància en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2020 i aportant factures per tal de
justificar-les.
D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
de les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de
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març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
D’acord amb 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.
D’acord amb el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases
d’execució del Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 2.000 € (dos mil euros) a
l’Associació de Famílies de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar
(AFA), per tal que pugui fer front a les despeses de gestió i
funcionament generades durant l’any 2020.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada, fent-l’hi avinent el
següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD
887/2006.
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Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Quart.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent 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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DESTINADES ALS MUNICIPIS AMB MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA COVID-19.
EXERCICI 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 28
de juliol de 2020, es va aprovar la convocatòria de subvencions destinades als
municipis amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la covid-19.
Exercici 2020.
Examinada la documentació per a la concurrència, relativa a les línies de
vigilància dels espais públics i als edificis municipals, la seguretat en les zones
de bany, prevenció i control de la legionel·la, adquisició d’equips de prevenció
individual i neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona destinades als municipis amb matèria de
protecció de la salut pública amb motiu de la covid-19. Exercici 2020.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
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.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa 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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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9.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE CLÀUSULES
TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT
D’UN VEHICLE TOT TERRENY EN MODALITAT D’ARRENDAMENT
(RÈNTING) OPERATIU AMB O SENSE OPCIÓ A COMPRA PER
L’AJUNTAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de govern local de 21 de juny de 2013 es va
aprovar l’adquisició del vehicle tot terreny marca DACIA, model DUSTER
(AMBIANCE 2013/DCI 110 cv 4x4) per al servei de vigilància municipal.
Aquest vehicle amb placa de matrícula 8449-HSS que continua adscrit al
servei especificat, duu més de 284.000 quilòmetres i anualment requereix de
nombroses i costoses reparacions més enllà del que serien les operacions
habituals de manteniment.
Examinada la memòria justificativa del contracte per al subministrament d’un
vehicle tot terreny en la modalitat d’arrendament financer (renting), amb o
sense opció a compra, per al parc mòbil de l’ajuntament i adscrit al servei de
la guàrdia municipal.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13220400 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i
s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
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 això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient per al subministrament d’un vehicle tot terreny
en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense opció a
compra per l’ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat
amb varis criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de
20.000 € de principal més 4.200 € en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte 48
mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.-

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
17

President/a: L’alcalde/essa.
Vocal: Un regidor/a pertanyent a l’equip de govern.
Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament.
Vocal: Un/una empleat/ada municipal.
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació.
Sisè.-

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
L’alcalde com a titular, l’enginyer de l’ajuntament com a suplent.
El secretari interventor de la Corporació com a titular, empleat/ada
municipal com a suplent.

Setè.-

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.

Vuitè.-

Contra aquest acord, es podrà 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 publicació. 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 publicació.”

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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10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TAULA DE TREBALL DE GESTORS/ES
I TÈCNICS/ES ESPORTIUS MUNICIPALS DEL CAMP DE TARRAGONA I
LES TERRES DE L’EBRE I APROVACIÓ DEL DOCUMENT MARC OBERT
CONSENSUAT QUE ESTABLEIX LES MESURES I PROTOCOLS A
INCORPORAR PER A LA TEMPORADA ESPORTIVA 2020-2021 EN EL
CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
Es dona compte de la següent proposta:
Del treball conjunt i consensuat dels gestors/es i tècnics/es d’esports
municipals de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona i amb l’objectiu
d’establir criteris, mesures i protocols adequats per a que la comunitat de
l’activitat física i l’esport pugui conviure de la forma més segura possible en el
context de la pandèmia de la Covid-19 per a la nova temporada esportiva
2020-2021 s’ha creat una Taula de Treball ad hoc que ha elaborat el
“DOCUMENT MARC OBERT CONSENSUAT QUE ESTABLEIX LES
MESURES I PROTOCOLS A INCORPORAR PER A LA TEMPORADA
ESPORTIVA 2020-2021 EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID19”.
Aquest document respon a la necessitat de disposar, conèixer i desenvolupar
una estratègia conjunta per fer front al repte comunitari que suposa la lluita
contra la propagació de la COVID-19, ha estat consensuat pels gestors/es i
tècnics/es d’esports, i complementa les mesures ja incorporades a les
instal·lacions i serveis en fases anteriors del desconfinament i esdevé flexible,
reorientable i adaptable als diferents contextos socioesportius i normatius.
Es pretén abordar situacions de caire pràctic i formular o proposar solucions
òptimes i segures que atenguin la realitat dels recursos dels diferents agents
implicats, des de l’òptica dels tècnics d’esports municipals.
Es pretén donar resposta no només a les mesures a adoptar per a les
activitats i serveis de titularitat municipal sinó també als usos de les
instal·lacions i espais esportius municipals per part del teixit associatiu.
El marc normatiu al qual cal remetre’s per aprovar el document marc
s’assenta sobre les disposicions del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
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del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i dels articles 47 i següents
respecte als convenis de col·laboració, i, els principis de relacions
interadministratives establerts als articles 140 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, a Llei de règim jurídic i procediment
de les Administracions de Catalunya.
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 això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la taula de treball de gestors/es i
tècnics/es esportius municipals del Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre.
Segon.- Aprovar el “DOCUMENT MARC OBERT CONSENSUAT QUE
ESTABLEIX LES MESURES I PROTOCOLS A INCORPORAR PER
A LA TEMPORADA ESPORTIVA 2020-2021 EN EL CONTEXT DE
LA PANDÈMIA DE LA COVID-19”
Tercer.- Nomenar al Sr. Francesc Saigí Nuñez, regidor d’Esports, Festes,
Patrimoni i Comunicació i Noves tecnologies i Tercer Tinent
d’Alcalde, com a interlocutor de l’ajuntament amb la Taula de treball.
Quart.-

Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quants documents requereixi la
formalització d’aquest acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la taula de treball de gestors/es i tècnics/es
esportius municipals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i
a l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, en legal
forma.
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Sisè.-

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

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.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A
LA REDACCIÓ I ELABORACIÓ DELS PROTOCOLS D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS NORMATIVA COVID19 PEL
CATLLAR DEL PRESENT 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament necessita contractar un servei d’assessorament tècnic
especialitzat per a la redacció dels protocols per evitar l’expansió de la
pandèmia per la COVID-19 a les instal·lacions esportives municipals, d’acord
amb les directrius i paràmetres establerts per la Taula de treball de gestors/es
i tècnics/es esportius municipals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
en el seu “DOCUMENT MARC OBERT CONSENSUAT QUE ESTABLEIX
LES MESURES I PROTOCOLS A INCORPORAR PER A LA TEMPORADA
ESPORTIVA 2020-2021 EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID19”.
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L’empresa Grup Serviesport – Munar, Hijosa i Monguió, SL, amb NIF
B43714922 ha presentat una oferta pels seus serveis tècnics per import de
742,60 € de principal més 155,95 € en concepte d’IVA, essent el total de
898,55 €.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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.
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.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret de
l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Dur a terme el servei de consultoria per a la redacció i elaboració
dels protocols d'instal·lacions esportives municipals, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb L’empresa Grup Serviesport
– Munar, Hijosa i Monguió, SL, amb NIF B43714922, per un import
de 742,60 € de principal més 155,95 € en concepte d’IVA.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit-cents noranta-vuit euros amb
cinquanta-cinc cèntims (898,55 €) amb càrrec a la partida 160.22799
del pressupost municipal.
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.”

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.
12. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan manquen tres minuts per 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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