ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15
D'OCTUBRE DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quinze
d’octubre de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 D'OCTUBRE DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 d'octubre 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.
2

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

JOAN MORLÀ I MENSA

- Aquesta mateixa setmana hem fet una reunió telemàtica amb l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’entitat mediambiental La Sínia i REPSOL per avaluar la
situació del riu Gaià. Es proposa concretar en breu un nou alliberament de
cabals reguladors. En breu farem nova reunió per concretar els detalls.
- Hem rebut de l’Institut Català de les Dones, el material de difusió de la
campanya de sensibilització que consisteix en fer visible en les papereres
públiques el lema “Diposita aquí el teu masclisme” amb l’objectiu de
sensibilitzar contra el masclisme.
- Finalment, i en la línia marcada pel Govern de la Generalitat arran de
l’augment de contagis per COVID-19, des de l’ajuntament, un cop es facin
oficials les mesures adoptades, proposarem el tancament de la llar d’avis en
atenció a la vulnerabilitat del col·lectiu i adoptarem torns alternatius de treball
presencial i teletreball mitjançant grups bombolla per al personal d’oficines,
amb l’objectiu de mantenir l’atenció personalitzada i presencial a la població,
sense que es descarti l’adopció d’altres mesures que afavoreixin els objectius
generals.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MAMPARES TRANSPARENTS PER A LA SEPARACIÓ D’ESPAIS COM A
MESURA DE PROTECCIÓ CONTRA EL CONTAGI DE LA COVID-19 PER A
DIFERENTS DEPENDÈNCIES I SERVEIS MUNICIPALS.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar, vetllant per la seguretat dels usuaris de l’escola de
música i dels seus treballadors, i per tal de fer front a les necessitats sanitàries
que ha generat la pandèmia de la COVID-19, creu escaient i necessari adquirí
diferents mampares de metacrilat i policarbonat que se instal·laran a l’escola
de música i a altres dependències municipals.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

1 Mampara TEN LIMIT de policarbonat acanalat transparent de
100X175X4,5 cm. per l’escola de música.

-

16 Mampares de protecció de metacrilat transparent, de 90x60x30 cm,
per instal·lar en diferents dependències municipals, amb finestreta de
35x15 cm.

Pel subministrament d’aquest material, s’ha demanat pressupost a les
empreses especialitzades que tot seguit es relacionen:
-

SUTRACEL SL que presenta oferta per el subministrament de les 16
mampares de metacrilat transparent per un import total de sis-cents
trenta-vuit euros amb quaranta cèntims d’euro (638,40 €) més cent
trenta-quatre euros amb sis cèntim d’euro (134,06 €) en concepte d’IVA.

-

GS OFIMÁTICA SL que presenta oferta per una mampara de
policarbonat per un import total de tres-cents cinquanta-nou euros
(359,00 €) més setanta-cinc euros amb trenta-nou cèntims d’euro
(75,39€) 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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En concret està prevista la compra del següent material:
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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 2015/349, de 27 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.- Contractar el subministrament del material descrit en la part
expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del
contracte menor de subministrament, amb les empreses
SUTRACEL SL i GS OFIMÀTICA SL.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de mil dos-cents sis euros
amb vuitanta-cinc cèntims d’euro (1.206,85 €), amb càrrec a la
partida 220/22621 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, 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,

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT VINÍLIC DE LES ESTANCES 4 I 5 DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
El curs 2006-2007 va entrar en funcionament la Llar d’Infants municipal del
Catllar, que disposava de 5 estances amb paviment vinílic per a diferents
usos.
La intensa utilització des d’aleshores de les estances 4 i 5, ha portat a un
desgast del paviment molt superior a la resta i, des de la direcció del centre,
és demana la millora del paviment en aquests espai.
El tècnic municipal, un cop efectuada la corresponent visita d’inspecció,
observa que, efectivament, hi ha desperfectes en el paviment i recomana la
substitució per un de similar, augmentant el gruix d’aquest a 2,5 mm, el que
donarà més resistència al paviment nou.
Per la realització d’aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus d’obres:

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

Casanova Bertran SL: Presenta un pressupost per un import total de sis
mil quatre-cents un euros amb seixanta cèntims d’euro (6.401,60 €),
més mil tres-cents quaranta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims
d’euro (1.344,34 €) en concepte d’IVA.

-

Inmocasa Best SL: Presenta un pressupost per un import total de set
mil cent tres euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (7.103,75 €), més
mil quatre-cents noranta-un euros amb setanta-nou cèntims d’euro
(1.491,79 €) en concepte d’IVA.

-

Intecnal SL: Presenta un pressupost per un import total de set mil cent
cinquanta-nou euros (7.159,00 €), més mil cinc-cents tres euros amb
trenta-nou cèntims d’euro (1.503,39 €) 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
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 €.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per un import total de set mil set-cents quarantacinc euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (7.745,94 €), amb
càrrec a la partida 323-21203 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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.- Adjudicar la contractació de l’obra descrita en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, amb NIF B43697309, per
un import total de sis mil quatre-cents un euros amb seixanta
cèntims d’euro (6.401,60 €), més mil tres-cents quaranta-quatre
euros amb trenta-quatre cèntims d’euro (1.344,34 €) en concepte
d’IVA.
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Vots en contra: cap
8

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REVISIÓ DEL
MAPA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’any 2008 l’ajuntament concorregué a la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la redacció de mapes d’instal·lacions i equipaments
esportius dels municipis de Catalunya pel període 2008-2009, gestionades pel
Consell Català de l’Esport, atesa la necessitat de disposar d’aquest document
per a l’avaluació de les necessitats de creixement del municipi en quant a la
prestació dels serveis adequats a la pràctica esportiva de la població; alhora
que per tal de poder gaudir de futurs ajuts vinculats a la construcció i/o
manteniment d’instal·lacions esportives al municipi és necessari comptar amb
aquest document.
En data 11 de març de 2009, mitjançant acord de la Junta de Govern Local,
s’adjudicaren els treballs de redacció del MIEM a favor de l’empresa
especialitzada Munar, Hijosa i Monguió, SL, la qual elaborà un document
inicial que fou tramès al Consell Català de l’Esport que va emetre informe
d’adequació del MIEM presentat al Pla director d’instal·lacions i equipaments
esportiu de Catalunya (PIEC), pas previ a la seva aprovació definitiva pel Ple
de l’Ajuntament a la sessió ordinària del 31 de març de 2011.
En els darrers anys, una bona part de les polítiques socials del municipi s’han
centrat en millorar l’oferta d’equipaments esportius. Des de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament es pretén potenciar encara més la participació en la
pràctica esportiva dels col·lectius i organitzacions existents al municipi,
destacant que la voluntat i el gran repte del consistori és treballar per
escometre les obres de construcció d’un pavelló esportiu.
Per tot l’exposat anteriorment i, atès que el Mapa d’Instal·lacions i
Equipaments Esportius és un instrument funcional per a la planificació
estratègica de futur dels equipaments esportius del municipi, es considera
necessària la seva revisió i actualització.
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-

Serveis per a l’educació, l’esport i el lleure SL (B-43960830) Presenta
un pressupost per un import total de dos-mil vuit-cents euros amb
vuitanta cèntims d’euro (2.800,80 €), més cinc-cents vuitanta-vuit euros
amb disset cèntims d’euro (588,17 €) en concepte d’IVA, essent el total
de tres-mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-set cèntims
d’euro (3.388.97 €).

-

Munar, Hijosa i Monguió SL (B-43714922) Presenta un pressupost per
un import total de dos-mil quatre-cents setanta-un euros (2.471,00 €),
més cinc-cents divuit euros amb noranta-un cèntims d’euro (518,91 €)
en concepte d’IVA, essent el total de dos-mil nou-cents vuitanta-nou
euros amb noranta-un cèntims d’euro (2.989,91 €).

-

Meta Gestión Tarraco SL (B43849637) Presenta un pressupost per un
import total de dos-mil nou-cents vuitanta dos euros amb vuitanta-tres
cèntims d’euro (2.982,83 €), més sis-cents vint-i-sis euros amb trentanou cèntims d’euro (626,39 €) en concepte d’IVA, essent el total de tresmil sis-cents nou euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (3.609,22 €).

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
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Per realitzar aquesta prestació, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades:
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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.- Adjudicar la contractació del servei de revisió del Mapa
d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Munar, Hijosa i
Monguió SL, per un import total de dos-mil quatre-cents setanta-un
euros (2.471,00 €), més cinc-cents divuit euros amb noranta-un
cèntims d’euro (518,91 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de de dos-mil nou-cents
vuitanta-nou euros amb noranta-un cèntims d’euro (2.989,91 €),
amb càrrec a la partida 342/22799 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.”

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

02/11/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

02/11/2020 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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10

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
11

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
Per tal d’evitar una de les plagues més importants de les zones de pins
mediterrànies: la processionària del pi, que acostuma a fer acte de presencia
a final de l’hivern, i atès que la tardor es el moment idoni per realitzar
tractaments preventius contra aquesta plaga que provoca fortes urticàries i
al·lèrgies a persones i animals i danys als mateixos arbres, es considera
escaient i necessari realitzar el corresponent tractament fitosanitari per
prevenir la seva aparició a la zona perimetral de les escoles noves, interior
escoles, Torre d’en Guiu, Masia Queralt i al jardí del cementeri vell,
minimitzant així les possibles afectacions. A més a més, també es realitzarà
aquest tractament a les urbanitzacions Masia Boronat, Mas Enric, Esplai
Tarragoní, Parc de llevant, Bonaigua, Mas Vilet dels Pins, Coll de Tapioles i
La Cativera, en atenció a les peticions fetes per les entitats que gestionen
dites urbanitzacions arran dels problemes detectats anteriorment i que havien
comportat la realització de tractaments preventius amb anterioritat i als eu
càrrec.
Per dur a terme el tractament fitosanitari esmentat, s’ha demanat pressupost
a:

Excavacions David Fortuny SL (B-55756753) Presenta un pressupost per un
import total de dos-mil sis-cents setanta-cinc euros (2.675,00 €), més cinc-cents

JORDI CABRE MARTORELL
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL TRACTAMENT
FITOSANITARI CONTRA LA PLAGA DE LA PROCESSIONÀRIA A
DIFERENTS INDRETS DEL TERME MUNICIPAL.
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seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (561,75 €) en concepte d’IVA,
essent el total de tres-mil dos-cents trenta-sis euros amb setanta-cinc cèntims d’euro
(3.236,75 €).
ARCHÉ (Sergi Hurtado Velasco – 39892927-W) Presenta un pressupost per un
import total de dos-mil cinc-cents cinquanta euros amb cinquanta cèntims (2.550,50
€), més cinc-cents trenta-cinc euros amb seixanta-un cèntims d’euro (535,61 €) en
concepte d’IVA, essent el total de tres-mil vuitanta-sis euros amb onze cèntims d’euro
(3.086,11 €).

JOAN MORLÀ I MENSA

Resultant que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que presenta
VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668), escau contractar el servei amb
aquesta.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668) Presenta un pressupost per un import
total de dos-mil dos-cents setanta-cinc euros (2.275,00 €), més quatre-cents setanta-set
euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (477,75 €) en concepte d’IVA, essent el total de
dos-mil set-cents cinquanta-dos euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (2.752,75 €).
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació dels serveis per la realització del
tractament fitosanitari contra la processionària del pi a la zona
perimetral de les escoles noves, interior escoles, Torre d’en Guiu,
Masia Queralt i al jardí del cementeri vell, així com a les
urbanitzacions Masia Boronat, Mas Enric, Esplai Tarragoní, Parc de
llevant, Bonaigua, Mas Vilet dels Pins, Coll de Tapioles i La
Cativera, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668) per un import total de
dos-mil dos-cents setanta-cinc euros (2.275,00 €), més quatre-cents
setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (477,75 €) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos-mil set-cents cinquanta-dos
euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (2.752,75 €) amb càrrec a la
partida 171/21004 del pressupost municipal vigent.
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’adjudicatària així com a la resta de
licitadors, 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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02/11/2020 Secretari-Interventor
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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 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

JOAN MORLÀ I MENSA

7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SET
ORDINADORS PORTÀTILS PER A LES OFICINES MUNICIPALS EN
SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS EXISTENTS I OBSOLETS.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de 30 de juliol
de 2020 es va adjudicar l’adquisició de sis ordinadors portàtils marca
LENOVO THINKPAD E15 I5-10210U 8GB 512 GB-SSD W10PRO, mitjançant
el procediment del contracte menor, a l’empresa Support and Technology, SL
(B61054755) per un import de quatre-mil cent-trenta euros amb setanta
cèntims (4.130,70 €), més vuit-cents seixanta-set euros amb quaranta-cinc
cèntims (867,45 €) en concepte d’IVA, essent el total del subministrament de
quatre-mil nou-cents noranta-vuit euros amb quinze cèntims (4.998,15 €).
Amb aquella adquisició es pal·liava el dèficit d’equips actualitzats i capaços
d’operar adequadament amb el programari de gestió que empra l’ajuntament i
alhora es donava cobertura parcial a les necessitats de teletreball sorgides
arran de la situació de pandèmia per la COVID-19 d’ençà que en data 11 de
març de 2020, el Director General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
va declarar l’epidèmia SARS-CoV-2 (Covid – 19) com a pandèmia global.
Per tal de garantir l’accés al teletreball de la totalitat de la plantilla de persona
administratiu escau adquirir set ordinadors portàtils addicionals als ja adquirits
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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i així poder garantir els protocols de seguretat de dades informàtiques que ha
de complir l’ajuntament.
15

El passat mes de juliol, l’enginyer informàtic de l’ajuntament va valorar els
equips existents i resultava que 7 ordinadors estaven gairebé obsolets i 2
més presentaven característiques tècniques similars a les dels anteriors,
d’acord amb criteris de potència de càlcul dels ordinadors aplicant els
paràmetres oferts per la pàgina web (cpubenchmark.net) que equipara la
potència de la CPU a un número i alhora valorant les necessitats mínimes de
funcionament del programa de gestió administrativa que té l’ajuntament:
programa SIMPLIFICA de l’empresa ABSIS Berger-Levrault.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

02/11/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

02/11/2020 Alcalde

S’ha demanat pressupost d’aquest material (LENOVO THINKPAD E15 I510210U 8GB 256 GB-SSD W10PRO) a empreses especialitzades, essent
aquests els que es detallen tot seguit:
SISTAC ILS, S.L. (BEEP)
PC COMPONENTES
Support & Technology, SL

NIF
B-53166419
B-73347494
B-61054755

Preu ut
4.622,31 €
4.622,31 €
4.501,00 €

IVA 21%
Total
970,69 € 5.593,00 €
970,69 € 5.593,00 €
945,21 € 5.446,21 €

A l’aplicació pressupostària 920-62600 del pressupost municipal vigent per a
l’adquisició d'equips per a processos d'informació, hi ha consignació
adequada i suficient, essent possible adquirir fins a set equips dels
pressupostats per l’empresa Support and Technology, SL, doncs aquesta
quantitat d’equips importa la quantia de 5.446,21 € € IVA inclòs.
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 i alhora, es deixa clar que l’adquisició anterior de sis ordinadors i la
que s’està tramitant no alteren el procediment de contractació per quan
conjuntament no superen el límit establert per al contracte menor fixada a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 l’adquisició de set ordinadors portàtils marca LENOVO
THINKPAD E15 I5-10210U 8GB 256 GB-SSD W10PRO, mitjançant
el procediment del contracte menor, a l’empresa Support and
Technology, SL (B61054755) per un import de quatre-mil cinc-cents
un euros (4.501,00 €), més nou-cents quaranta-cinc euros amb vinti-un cèntims d’euro (945,21 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de cinc-mil quatre-cents quaranta-sis
euros amb vint-i-un cèntims d’euro (5.446,21 €) amb càrrec a la
partida pressupostària 920-62600 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar atès,
que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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Código Seguro de Validación

db7fa61a829b493ba6b3f9c9154c7014001

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

16

Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
17

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN CURS FORMATIU
DE VIGILANTS MUNICIPALS A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE
CATALUNYA.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 9 d’octubre de 2020, la sra. M. Teresa Muñoz Rivas va presentar una
instància sol·licitant autorització per a la realització i inscripció al curs de
vigilants municipals que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
del 2 al 25 de novembre de 2020; i una altra sol·licitud en la qual demana que
se li reservi allotjament a la residència de l’escola (ISPC).
La sra. M. Teresa Muñoz Rivas és empleada municipal, en règim de funcionari
interina, des de l’1 d’octubre de 2018, cobrint una substitució del TIP 003
inicialment per una baixa laboral de llarga durada que va acabar esdevenintse la jubilació anticipada del mateix tip; i fins l’actualitat.
D’acord amb l’art. 13 de l’Acord de condicions del personal funcionari de
l’ajuntament del Catllar, es preveu l’assistència a activitats de formació dels
empleats municipals per tal de millorar professionalment, com és el cas que

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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ens ocupa. En els casos en que l’activitat formativa coincideixi amb l’horari
laboral, l’empleat/ada disposa d’un màxim de 40 hores a l’any de formació.
18

Al Pressupost municipal hi ha consignació pressupostària suficient a
l’aplicació 920-16200 per formació i perfeccionament del personal municipal.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Autoritzar l’activitat formativa del curs de vigilant municipal a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya, del 2 al 25 de novembre de
2020, a l’empleada municipal M. Teresa Muñoz Rivas.

Segon.

Autoritzat les despeses que comporta la realització del curs per part
de l’ajuntament fins al 100% del cost.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos 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

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:

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

db7fa61a829b493ba6b3f9c9154c7014001

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
19

9. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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JORDI CABRE MARTORELL

02/11/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

02/11/2020 Alcalde

I quan passen sis minuts de les 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.
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