ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE
NOVEMBRE DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dinou de
novembre 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 5 DE NOVEMBRE
DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de novembre de 2020, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que durant els dies 17 i 18 s’ha realitzat una maniobra extraordinària
de desembassament del pantà per a la neteja de la llera i la renovació de
l’hàbitat fluvial al tram baix del riu. Aquest cabal generador es produeix com a
conseqüència dels acords assolits entre REPSOL, el Departament de Territori
i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, les entitats ecologistes, agents
del territori i l’ajuntament l’any 2010.
- Aquesta setmana el Consell Comarcal ens ha facilitat les més de 500 unitats
dels imants de nevera que mancaven per repartir i així completar la campanya
informativa de foment del reciclatge. Ja s’estan lliurant a la població.
- Aquesta mateixa setmana hem mantingut una reunió amb la direcció de
l’Institut escola i representants de l’AFA i hem realitzat visita d’obra a les
instal3lacions del nou edifici de l’escola de música i aulari de l’institut. Atès que
el la finalització de les obres es preveu par a finals d’aquest mes, el trasllat es
faria durant les vacances de Nadal.
- Finalment informar que aquesta setmana hem fet una reunió conjunta amb
membres de l’ADF dels municipis de Salomó, Renau i Vespella de Gaià, els de
la Nou de Gaià no van poder assistir, per reprendre la posada en funcionament
de l’ADF. També va assistir, en qualitat d’expert den la matèria, el Sr. Carlos
Miranda Estampes, Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a
Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sembla que hi torna a haver interès.
Els assistents es donen per assabentats.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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3. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST 25N 2020 DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social
contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la
defensa dels drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc,
aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar
mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i
el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista. Les
que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit familiar, i que
durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles que
es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat
tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de
sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat
d’explotació sexual o altres.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?”
i, afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a
erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una
implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els
darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen
en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran,
mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir
avançant, adaptantse a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat
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Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres
activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va
establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments
socials, feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes.
També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien
que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el
#Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i
destruir el poder patriarcal.

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

58c96ac82d064e08b52176e585a5440b001

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

3

01/12/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes
de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament,
que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i
desconeixem que, constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en
les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un
temps, també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que ens
mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes,
ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens
havien ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur
per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida,
mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot
ser l’espai més perillós per a nosaltres.
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era
tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per
les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per
posar fre a les violències.
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que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que
mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual
per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment
de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la
xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments,
la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball. S’han produït
situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament
quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques
per a seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci
informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de
violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en
línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva
pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través
d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la
situació de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves
víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.
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Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist
que perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències
han estat, precisament, quan s’ha produït el desconfinament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones
que han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a
totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre
la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils.
Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les
administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les
persones amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants
informals del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els
canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist impedit, ha estat més important
que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar les violències
masclistes en tots els seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien
i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut
escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la
present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari.
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i
sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora
que us en feu responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un
recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu
també còmplice en la construcció d’aquest món millor.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm
compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi
a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la
reparació de les supervivents.

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

58c96ac82d064e08b52176e585a5440b001

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

5

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 DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/993,
DE 10 DE NOVEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL
PERCENTATGE DE JORNADA DELS PROFESSORS J.A.R. I B.B.S.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/993, de 10 de
novembre:
“A l’inici del curs 2010/21 dels ensenyaments musicals que imparteix aquest
ajuntament, el professors Sr. J.A.R. i B.B.S, tenien atribuïts una jornada laboral
de 23,58 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del 62,88%
i de 20,31 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del
54,16%, respectivament.
El Sr. J.A.R, coordinador de l’escola de música, ha comunicat en el dia d’avui
que hi ha un alumne que ha sol·licitat canviar d’instrument, passant de piano a
guitarra, la qual cosa fa que el professor de guitarra incrementi la seva jornada
i que la professora de piano al mateix temps, la disminueixi tal i com es resumeix
tot seguit:

J.A.R.
B.B.S.

Vigent
Hores
% jornada
23,58
62,88%
20,21
54,16

Proposat
Hores
% Jornada
24,36
64,96%
18,36
48,96%

La situació descrita, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut del Treballadors,
suposa una modificació de les condicions de treball atès que es produeix una
modificació del temps de treball, respecte el contracte signat inicialment.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Vist el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
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.

Aprovar la modificació de la jornada laboral dels treballadors
municipals Sr. J.A.R. i B.B.S. que quedaran establertes en el
64,96% (24,36 hores setmanals) i 48,96% (18,36 hores setmanals)
respectivament

Segon.

Advertir a les persones interessades que:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

-

La present jornada no entrarà en vigor fins que hagin
transcorregut 15 dies des de la seva notificació, llevat acceptació
expressa i renúncia a exercitar les accions legals previstes per a
la seva impugnació.

-

Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del
servei, aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment
contradictori incoat a l’efecte.

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.

Quart.

Donar trasllat d’aquesta resolució a la gestoria Sugranyes per a que
prepari l’annex de modificació del contracte inicial i procedeixi,
posteriorment, a la comunicació a la Seguretat Social dels canvis
que es produeixin.
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En conseqüència, resolc:
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Cinquè.

Donar compte d’aquest decret al Ple en legal forma i a la Junta de
Govern Local per a la seva ratificació.”
8

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/993, de 10 de novembre, d’aprovació de la modificació del percentatge de
jornada dels professors J.A.R. i B.B.S.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER AL
MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ MAS DE PALLARÈS
(RESIDENCIAL CINC ESTRELLES).
Es dona compte de la següent proposta:
Amb la recepció definitiva de les obres d’urbanització i superat el període de
conservació que estableix tant la legislació urbanística vigent com el
planejament municipal cal assumir de manera efectiva la conservació dels
espais públics de cada sector.
Per tal de proporcionar la millor qualitat en el servei i a la vista de la insuficiència
de mitjans personals de la brigada municipal per atendre totes les comeses
addicionals que comportaria prestar el manteniment d’un sector de les
dimensions de Mas de Pallarès, es pretén, a mode de prova i per tal de valorar
l’adequació de les tasques programades, adjudicar durant el període de 12
mesos el manteniment a una empresa especialitzada i, amb els resultats
obtinguts, procedir a la licitació del servei mitjançant un dels procediments
previstos a la llei de contractes del sector públic per un període més llarg o
municipalitzar el servei.
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Vots en contra: cap
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Amb aquesta premissa es va encarregar als serveis tècnics municipals la
redacció d’una memòria valorada, la qual consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda, i contempla un pressupost d’execució per contracta de 13.828,22 €
(tretze-mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-dos cèntims), IVA inclòs pel
manteniment de les zones verdes tant interiors com perimetrals de la
urbanització consistents en:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del mateix
ROAS.
Alhora ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del ROAS, i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, essent els
següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius,
per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la documentació
addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals destaca l'estudi
de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de qualitat general
de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi sobre el compliment
de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, si
escau.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
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En quan a les tasques a realitzar es preveuen les següents i amb la periodicitat que s’indica tot
seguit:
DESBROSSADA ZONES VERDES I SIMILARS 2 vegades a l’any
PODA ARBRES 1 vegada a l’any
RETIRADA MALES HERBES VIA PÚBLICA Mensual
BUIDAT PAPERERES Quinzenal
MANTENIMENT ZONES VERDES Mensual
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El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost ascendeix
a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2019/532
de data 5 de juliol de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada per al mateniment de la
urbanització Mas de Pallarès (Residencial Cinc Estrelles), redactada
per l’enginyer tècnic industrial Anton M Anglès Cunillera, amb un
pressupost d’execució per contracta de 13.828,22 € (tretze-mil vuitcents vint-i-vuit euros amb vint-i-dos cèntims), IVA inclòs, amb el
benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions esdevindria definitivament aprovada sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.

Tercer.

Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”

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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

30/11/2020 Secretari-Interventor

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FIL
LLUMINÓS PER A LA REPARACIÓ DE LA DECORACIÓ NADALENCA.
11

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

100 m de fil lluminós de color blanc.
100 m de fil lluminós de color groc.
50 m de fil lluminós de color verd.
50 m de fil lluminós de color vermell.
50 m de fil lluminós de color blau.
S’ha demanat pressupost d’aquest material a l’empresa Ingeniería, Control y
Transferencia de Tecnología, SA, que ha valorat el diferent material a
subministrar per un import total de mil nou-cents disset euros amb vuitanta-cinc
cèntims (1.917,85 €), 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.
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 i subministraments els d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

30/11/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

Estant propera la instal·lació de la decoració nadalenca cal substituir els trams
de fil lluminós fosos per l’ús i així poder instal·lar les figures que decoren les
diferents vies públiques amb el fil lluminós compatible amb el que ja hi ha
instal·lat a la resta de la figura i que encara funciona. Escau, doncs, adquirir fil
lluminós segons el detall següent per cobrir les necessitats:
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per import de mil cent seixanta-i-set euros amb
seixanta-i-cinc cèntims (1.917,85 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 338-22717 atesa la vinculació a nivell de programa 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’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

Primer.- Adjudicar l’adquisició de fil lluminós LED, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa Ingeniería, Control y Transferencia
de Tecnología, SA, per un import de mil cinc-cents vuitanta-cinc euros
(1.585,00 €), més tres-cents trenta-dos euros amb vuitanta-cinc
cèntims (332,85 €) en concepte d’IVA.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
SENYALITZACIÓ DEL NOM DE VIES MUNICIPALS PER A
IMPLEMENTACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE VIES MUNICIPALS.

LA
LA

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 7 de juny de 2018 es va aprovar definitivament la modificació del
nomenclàtor de vies municipals per solucionar duplicitats i mancances que
s’havien trobat i per incorporar noves realitats.
Des d’aleshores ençà, l’ajuntament ha estat efectuant la instal·lació dels cartells
indicatius amb els noms de les vies i places públiques del municipi a mesura
que l’Institut Nacional d’Estadística donava conformitat a la nova denominació
municipal.
Escau finalitzar els treballs amb l’adquisició d’aquelles plaques i suports que
mancaven per tenir rotulada la totalitat dels carrers i vies municipals d’acord
amb allò aprovat pel Ple de l’ajuntament.
Per aquest motiu s’ha demanat pressupost per al subministrament de 100
plaques de senyalització viària, amb els corresponents suports i la resta de
material adequat per a la seva subjecció: 87 plaques sobre pal d’alumini, 3
plaques a instal·lar sobre paret i 100 pals d’alumini, per garantir la reposició en
cas d’accident, deteriorament o pèrdua.
Les ofertes sol·licitades s’han valorat d’acord a un únic criteri de ponderació
automàtica d’acord amb la següent fórmula: Puntuació = (Oferta mes baixa /
Oferta del licitador) x 100 punts. Les empreses que han concorregut són:

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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- MONSEVE, SL, amb CIF B62892229 i domicili al c/ Joan de Batlle nº 62 1º 1ª
(CP 08980) de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
- GIRODSERVICES, SL amb CIF B60070505 i domicili a Polígon Industrial
Puigtio c/Sta. Coloma, 40 (CP 17412) Maçanet de la Selva (Girona).
- PRAMES SA, amb CIF A50223031 i domicili al Camino de los Molinos, 32 (CP
50015) de Zaragoza.
L’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe de valoració de les ofertes d’acord
amb els criteris esmentats, amb el contingut literal següent:
“Les ofertes presentades es resumeixen en el següent quadre:
Import PEC
sense IVA
9.820,68€
8.918,04€
9.381,60€

JOAN MORLÀ I MENSA

MONSEVE SL
SEÑALES GIROD SL
PRAMES SA

Total
pressupost
2.062,34€ 11.883,02€
1.872,79€ 10.790,83€
1.970,14€ 11.351,74€

21% IVA

Aplicant els criteris ponderables automàticament, la puntuació es resumeix en
el següent quadre:
Licitador
MONSEVE SL
SEÑALES GIROD SL
PRAMES SA

Puntuació
Pressupost
90,81 punts
100,00 punts
95,06 punts

Ordre
Classificació
90,81 punts
3
100,00 punts
1
95,06 punts
2

Puntuació Total

Per tant, l’empresa SEÑALES GIROD SL és la que ha obtingut una major
puntuació d’acord amb els criteris establerts per la quantia de 10.790,83€ 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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

30/11/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

Licitador
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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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el subministrament definit en la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a
GIRODSERVICES, SL amb CIF B60070505 i domicili a Polígon
Industrial Puigtio c/Sta. Coloma, 40 (CP 17412) Maçanet de la Selva
(Girona), per un import de vuit-mil nou-cents divuit euros amb quatre
cèntims d’euro (8.918,04 €) de principal més mil vuit-cents setantados euros amb setanta-nou cèntims d’euro (1.872,79 €) en concepte
d’IVA, essent el total de deu-mil set-cents noranta euros amb vuitantatres cèntims d’euro (10.790,83 €).
Segon.- Aprovar la despesa per import de deu-mil set-cents noranta euros
amb vuitanta-tres cèntims d’euro (10.790,83 €) amb càrrec a la
partida pressupostària 920-62209 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

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 i subministraments els 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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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.”

01/12/2020 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL
“ADEQUACIÓ DEL FERM DEL CARRER ELIONOR DE PALLARS”.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament compta amb la memòria valorada intitulada “adequació del ferm
del carrer Elionor de Pallars”, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog,
amb un pressupost d’execució de 17.581,06 € més 13.692,02 € d’IVA, essent
el total de 21.273,08 € (vint-i-un-mil dos-cents setanta-tres euros amb vuit
cèntims d’euro).
Escau dur a terme la seva execució per quant la forta pendent del carrer i el
desgast del paviment per l’adherencia dels vehicles que hi transiten, ha portat

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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la resbalicitat a límits més enllà dels adequats a les seves característiques
físiques.
17

S’han sol·licitat ofertes a les empreses que després es diran per tal que
presentessin la seva millor oferta, la qual ha esta valorada d’acord a dos criteris
de ponderació automàtica tal i com s’havia informat en el moment de sol·licitar
les ofertes: criteris objectius econòmics: rebaixa en el preu, fins a 75 punts i
oferta en concepte de menor termini d’execució (entre l’adjudicació i la
finalització dels treballs): fins a 25 punts.
Les empreses que han concorregut són:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

Patran Costa Dorada, SL, amb NIF B55580526 i domiciliada a Perafort, al carrer
del Pinar 10 B del Pol. In. de Perafort.
Sorigué, Auxiliar de firmes y carreteres, SAU, amb CIF A43017854 i domiciliada
a la Ctra. N-340 KM 1149,5, 43480 VILA-SECA.
Carbonell Excavacions, SA, amb CIF A-43062892 i domiciliada a Vallmoll, a
l’Av. Catalunya,41.
L’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe de valoració de les ofertes d’acord
amb els criteris esmentats, amb el contingut literal següent:
“Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris automàtics que
s’estableixen tot seguit en aquesta clàusula.
- Ponderació criteris automàtics: 100 punts

1. Criteris objectius econòmics: fins a 75 punts segons el següent detall:
Preu: fins a 75 punts
En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte el pressupost de licitació. Al licitador que iguali el pressupost de
licitació, obtindrà zero punts. L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la
màxima puntuació.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de
l’aplicació de la següent fórmula:
Puntuació = (Oferta mes baixa / Oferta del licitador) x 75 punts

JORDI CABRE MARTORELL
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Criteris ponderables automàticament:
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2. Oferta en concepte de menor termini d’execució (entre l’adjudicació i la
finalització dels treballs): fins a 25 punts.
Al licitador que presenti un menor nombre de dies, se li assignarà la màxima
puntuació: 25 punts.
A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent
fórmula:
Puntuació oferta = (Menor número de dies / Número de dies oferta) x 25 punts
El licitador que no presenti oferta en aquest sentit, obtindrà 0 punts.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Empresa
Patran Costa Dorada S.L.
Sorigué, Auxiliar de firmes
y carreteres, S.A.U.
Carbonell
Excavacions
S.A.

Pressupost (IVA inclòs)
14.891,15€

Termini execució
3 dies

17.144,25€

3 dies

15.953,85€

4 dies

Aplicant els criteris ponderables automàticament, la puntuació es resumeix en
el següent quadre:
Empresa
Puntuació
Puntuació
Total
Pressupost termini execució
Patran Costa Dorada SL
75,00 punts
25,00 punts
100,00 punts
Sorigué, Auxiliar de firmes y
65,14 punts
25,00 punts
90,14 punts
carreteres, SAU
Carbonell Excavacions SA
70,00 punts
18,75 punts
88,75 punts
Per tant, l’empresa Patran Costa Dorada S.L. és la que ha obtingut una major
puntuació d’acord amb els criteris establerts.”
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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Un cop registrades telemàticament les tres ofertes sol·licitades, es resumeixen
en el següent quadre:
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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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar l’execució de l’obra municipal ordinària “adequació del ferm
del carrer Elionor de Pallars”, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Patran Costa Dorada, SL, amb NIF B55580526 i
domiciliada a Perafort, al carrer del Pinar 10 B del Pol. In. de Perafort,
per import de dotze-mil tres-cents sis euros amb setanta-quatre
cèntims d’euro (12.306,74 €) més dos-mil cinc-cents vuitanta-quatre
euros amb quaranta-un cèntims d’euro (2.584,41 €) en concepte
d’IVA, essent el total de catorze-mil vuit-cents noranta-un euros amb
quinze cèntims d’euro (14.891,15 €) i amb un termini d’execució de 3
dies.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de catorze-mil vuit-cents
noranta-un euros amb quinze cèntims d’euro (14.891,15 €), 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, advertint l’adjudicatari
que del pagament de la factura es retindrà un 5% en concepte de
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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 d’obres
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.

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

58c96ac82d064e08b52176e585a5440b001

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

19

garantia definitiva, d’acord amb l’article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/12/2020 Alcalde

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.

Es dona compte de la següent proposta:
Essent necessari procedir als treballs de poda dels plataners situats al llarg del
traçat de l’Avinguda de Catalunya per minimitzar els efectes negatius de la
caiguda de la fulla i estalviar despeses en la seva recollida, escau contractar el
servei a una empresa especialitzada.

JORDI CABRE MARTORELL
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9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PODA A BROCADA DELS
PLATANERS DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA.
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Per la realització d’aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades:
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Excavacions David Fortuny SL (B-55756753) i ARCHÉ (Sergi Hurtado Velasco
– 39892927-W) declinen la realització dels treballs per acumulació de tasques.
VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668) Presenta un pressupost per un import
de tres-mil dos-cents vint-i-cinc euros (3.225,00 €), més sis-cents setanta-set euros amb
vint-i-cinc cèntims d’euro (677,25 €) en concepte d’IVA, essent el total de tres-mil noucents dos euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (3.902,25 €).

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Resulta, per tant, que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que
presenta VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668), i escau, doncs, contractar
el servei amb aquesta.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista VOLPAL Jardins i Serveis SL (B-43765668) per un preu
d’execució del contracte de tres-mil dos-cents vint-i-cinc euros
(3.225,00 €), més sis-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims
d’euro (677,25 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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
Vots en contra: cap
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tres-mil nou-cents dos euros
amb vint-i-cinc cèntims d’euro (3.902,25 €), amb càrrec a la partida
171-21004 del pressupost municipal per l’exercici 2020.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I DEL DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE PER
A CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE
MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.

JOAN MORLÀ I MENSA

A punt de finalitzar l’execució de les obres incloses al projecte de construcció
d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola
l’Agulla, la direcció facultativa ha posat de manifest que cal legalitzar les
instal·lacions de baixa tensió i del dipòsit de combustible fòssil (gasoli) que
s’han executat, essent necessari redactar el projecte de legalització i fer els
tràmits posteriors fins assolir-la.
Per dur a terme aquesta tasca s’ha contactat amb tres especialistes en la
matèria, que han presentat la seva millor oferta, segons el detall següent:
Legalització baixa tensió
Ofertant
Ramon Bertran Reig. 43702045K
Col·legiat 13008L
RADAS ENGINYER SLP B43891308
Anton M Anglès Cunillera. 39661736F
Col·legiat 10.809-T

Import
IVA (21%)
3.600,00 €
756,00 €

TOTAL
4.356,00 €

3.595,00 €
3.450,00 €

4.349,95 €
4.174,50 €

754,95 €
724,50 €

Legalització instal·lació dipòsit de combustible
Ofertant
Import
IVA (21%)
Ramon Bertran Reig. 43702045K
2.225,00 €
467,25 €
Col·legiat 13008L
RADAS ENGINYER SLP B43891308
2.240,00 €
470,40 €
Anton M Anglès Cunillera. 39661736F 2.050,00 €
430,50 €
Col·legiat 10.809-T

TOTAL
2.692,25 €
2.710,40 €
2.480,50 €

Resulta, per tant, que l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el seu
conjunt i per a l’execució d’ambdues legalitzacions és la que presenta Anton M
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Es dona compte de la següent proposta:
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Anglès Cunillera, amb NIF 39661736F i col·legiat 10.809-T, i escau, doncs,
contractar el servei amb aquest.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes 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 la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista Anton M Anglès Cunillera, amb NIF 39661736F i enginyer
tècnic col·legiat amb el número 10.809-T i per un preu d’execució del
contracte de:
- Tres-mil quatre-cents cinquanta euros (3.450,00 €) de principal
més set-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta cèntims d’euro
(724,50 €) en concepte d’IVA, essent el total de quatre-mil cent
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant Decret
d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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- Dos-mil cinquanta euros (2.050,00 €) de principal més quatre-cents
trenta euros amb cinquanta cèntims d’euro (430,50 €) en concepte
d’IVA, essent el total de dos-mil quatre-cents vuitanta euros amb
cinquanta cèntims d’euro (2.480,50 €), pel que respecta a la
legalització del dipòsit de combustible per a la calefacció.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de sis-mil sis-cents cinquantacinc euros (6.655,00 €), amb càrrec a la partida 326-62201 del
pressupost municipal per l’exercici 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

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
Vots en contra: cap
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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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ANUAL A L’ENTITAT
AGRUPACIÓ DE DONES DEL CATLLAR, PER LES DESPESES DE GESTIÓ
DURANT L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
D’acord amb 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 1.500 euros a l’entitat Agrupació
de dones del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses
de funcionament durant l’any 2020.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li 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
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A data 8 de novembre de 2020, la Sra. Alícia Domínguez García, en nom i
representació de l’entitat Agrupació de dones del Catllar va presentar una
instància sol·licitant la subvenció anual de l’any 2020, per fer front a les
despeses de funcionament de l’esmentada entitat.
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Código Seguro de Validación

58c96ac82d064e08b52176e585a5440b001

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

26

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.
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.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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Tercer.

Notificar aquesta resolució a la persona 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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONSTITUCIÓ I ORDRE DE LA BORSA
DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES I
INSTAL·LACIONS MUNICIPAL I/O PÚBLIQUES.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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Havent finalitzat les proves selectives de la convocatòria de constitució d’una
borsa de treball de personal de neteja de dependències i instal·lacions municipals
i/o públiques, amb núm. d’exp. 2020.1161, el tribunal de valoració del concurs
oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar part de
la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves i per ordre de major
a menor puntuació:

JOAN MORLÀ I MENSA

DNI

PUNTS

***9404**
***0052**

12,22
9,73

Atenent al fet que en l’apartat a) de la base onzena de les bases específiques
reguladores de la convocatòria s’estableix que “a) El tribunal donarà trasllat a
l’Alcaldia dels resultats que s’hagin produït i de proposta de creació de la borsa
de treball d’acord amb les puntuacions obtingudes pels aspirants”.
D’acord amb el mateix apartat de la mateixa base onzena “L’alcaldia aprovarà
la creació de la borsa de treball on constarà l’ordre dels aspirants presentats de
major a menor puntuació a efectes de poder facilitar la crida per ocupar les
places”.
Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases
de la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Atès que 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.

Aprovar la constitució de la borsa de treball de personal de neteja de
dependències i instal·lacions municipals i/o públiques, formada per les
persones següents i pel següent ordre:

JORDI CABRE MARTORELL
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30/11/2020 Secretari-Interventor
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01/12/2020 Alcalde

Aquesta borsa tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2022
d’acord amb la base tretzena de les bases reguladores aprovades,
termini que podrà ser prorrogable. Exhaurida la seva vigència, els
aspirants decauran en tots els seus drets derivats de la superació del
procés de selecció.
Segon.

Publicar el present acord a la seu electrònica de l’ajuntament, per al seu
coneixement.

Tercer.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte
dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a
l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una
disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, de conformitat amb allò que disposa l’article 117 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Si transcorregués un mes des del dia
següent al de la interposició del recurs de reposició sense que
aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació. En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell
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no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que
estimi procedent.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

13. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són un quart 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.

30/11/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

01/12/2020 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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