ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE
NOVEMBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-sis 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 19 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 19 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:
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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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

15/12/2020 Alcalde

- Informar que mitjançant Decret d’aquesta alcaldia 2020/1043 de 23 de novembre
de 2020 s’ha resolt el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de
Govern Local d’1 d’octubre de 2020 d’aprovació de les bases reguladores de la
convocatòria del procés selectiu per proveir un lloc de treball d’operari, oficial de
2a, adscrit a la brigada, en règim laboral, mitjançant concurs-oposició, torn lliure,
inclòs a la oferta pública d’ocupació de 2017 amb estimació de les pretensions de
la part, i fent menció expressa de la possibilitat de concurrència de les persones
estrangeres. S’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds.

JOAN MORLÀ I MENSA

- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 24 de novembre ha
aprovat la resolució de concessió de subvencions per a la realització d'actuacions
per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans,
convocatòria 2020 de la que hem resultat beneficiaris amb els següents imports:
Concepte: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica
Pressupost Elegible: 2.639,74 euros
Pressupost mínim a executar: 1.175,48 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.116,70 euros
Concepte: Reducció d’espècies plaga
Pressupost Elegible: 7.599,24 euros
Pressupost mínim a executar: 3.383,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.214,74 euros.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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- Finalment informar que la setmana entrant, en concret els dies 2 i 3 de desembre
està previst que es duguin a terme les proves selectives d’una plaça d’arquitecte
en règim funcionari, mitjançant concurs oposició lliure. En total hi ha convocades
onze persones aspirants.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE
CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2020 (2).

FACTURES

JOAN MORLÀ I MENSA

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 19 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2020 (2) per un
import de 72.658,63 €
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2020, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 19 – REMESA DE FACTURES
NOVEMBRE 2020 (2) i que ascendeix l’import total de 72.658,63
euros.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.”
4

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL
L’EXERCICI TRIBUTARI DE 2021.

CALENDARI

FISCAL

PER

A

Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
Per tal que els contribuents d’aquest municipi puguin fer efectives les seves
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponents a l’exercici
2021 cal determinar els diversos períodes de pagament de cadascun dels
tributs, mitjançant l’aprovació del corresponent calendari fiscal.
L’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, BASE Gestió d’ingressos
locals, ha proposat per a cada obligació tributària uns períodes per al seu
pagament. L’ajuntament amb la voluntat que en la mesura del possible els
períodes siguin el més aproximats a les dates dels anys anteriors, proposa el
següent calendari per a l’exercici 2021:
CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE COBRAMENT

550 - TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 - IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL

1
1
1
1
1
1
1

30/07/2021-30/09/2021
31/03/2021-31/05/2021
30/04/2021-30/06/2021
28/05/2021-30/07/2021
30/06/2021-31/08/2021
30/06/2021-31/08/2021
30/07/2021-30/09/2021
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
2
2

30/06/2021-31/08/2021
30/07/2021-30/09/2021
30/07/2021-30/09/2021
27/08/2021-29/10/2021

Normativa aplicable:
- El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- L’Acord de delegació de competències de gestió i recaptació dels
ingressos de l’ajuntament a favor de l’organisme autònom de la Diputació
de Tarragona, BASE Gestió d’ingressos locals.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2021 següent:
CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE COBRAMENT

550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 - IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

30/07/2021-30/09/2021
31/03/2021-31/05/2021
30/04/2021-30/06/2021
28/05/2021-30/07/2021
30/06/2021-31/08/2021
30/06/2021-31/08/2021
30/07/2021-30/09/2021
30/06/2021-31/08/2021
30/07/2021-30/09/2021
30/07/2021-30/09/2021
27/08/2021-29/10/2021
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Segon.

Notificar aquest acord i el calendari aprovat al servei de recaptació
de BASE gestió d’ingressos locals.
6

Tercer.

Donar-ne la màxima publicitat a la seu electrònica, i altres mitjans
adients.

Quart.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un
mes davant de l’alcalde o recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

15/12/2020 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
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

5. PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
09/2020 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS.
Es dona compte de la següent proposta:
És necessari, abans de la finalització del present exercici, atendre determinades
despeses, és precís adaptar els crèdits de diverses partides pressupostàries
corresponents tot existint crèdit sobrant a altres partides de la mateixa àrea,
La base 8 de les d’execució del pressupost, reguladora de les transferències de
crèdits, disposa: “1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 179 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en els articles 40 a 42 del RD 500/1990,
es regula el règim de les transferències de crèdit del pressupost de l'ajuntament.
2. Es considera transferència de crèdit la modificació del pressupost de
despeses que, sense alterar-ne la quantia global, fa que s’imputi l’import total o
parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent nivell de
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vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal de transferències
les alteracions de crèdit entre aplicacions pressupostàries que pertanyin a un
mateix nivell de vinculació jurídica.
3. Les transferències de crèdit de qualsevol classe se subjecten a les limitacions
que es determinen en l'article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i en l’article 41 del RD 500/1990.
4. En tots els expedients de transferència de crèdits hi figurarà l'informe de la
Intervenció sobre la seva procedència i les formalitats legals a les quals hauran
d'ajustar-se.”
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La Base 11a de les d’execució del pressupost municipal atorga a l’alcaldia la
competència per autoritzar els expedients de modificació dels crèdits, entre
d’altres, mitjançant decret i previ informe d'intervenció, per als expedients de
transferències dins el mateix grup de programa, encara que siguin entre capítols
econòmics diferents.
Cal, doncs, la incoació de l’expedient de transferència de crèdit entre partides
del mateix grup de programa, encara que siguin entre capítols econòmics
diferents del pressupost de despesa d’acord amb el següent resum:
Augment de despesa:
Partida pressupostària
Codi
Concepte
920-48302
Subvenció
a
la
parròquia
165-48400
Subvenció enllumenat
urb. Sant Roc
920-62510
Senyalització viària
TOTAL

Consignat

Augment

6.000 €

1.500 €

Crèdit
final
7.500 €

4.000 €

250 €

4.250 €

5.000 €
15.000 €

2.250 €
4.000 €

7.250 €
19.000 €

Partida pressupostària
Codi
Concepte
920-22601
Atencions
protocol·làries
165-22100
Energia elèctrica. Enllumenat públic
920-21301
Utillatge Brigada
920-21600
Equips processos infor-

Consignat

Disminució

8.000 €

1.500 €

160.000 €
3.000 €
3.000 €

Crèdit
final
6.500 €

250 € 159.750 €
1.500 €
750 €

1.500 €
2.250 €
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mació
TOTAL

174.000 €

4.000 € 170.000 €
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Els motius que fonamenten l’inici de l’expedient, són els següents:
- Caritas parroquial, integrada dins la parròquia de Sant Joan Baptista, esta
realitzant una tasca exemplar d’atenció a les persones necessitades i per
aquest motiu es proposa ampliar el crèdit de l’aportació municipal per tal que
disposi de mes recursos per pal·liar la situació dels més damnificats per la
situació social en què deriva la pandèmia per la COVID-19. L’augment de 1.500
€ es detreu de l’aplicació pressupostària destinada a atencions protocol·làries i
equival a l’import que l’ajuntament es venia gastant en el sopar de Nadal dels
membres de la corporació i dels empleats i empleades públics, garantint, de
forma adequada, les atencions necessàries fins a 31 de desembre.
- L’aplicació pressupostaria per atendre la despesa derivada de l’enllumenat de
la urbanització Sant Roc s’ha vist alterada respecte de la previsió inicial i escau
suplementar-la en 250 €, que es finançaran des de la partida d’energia elèctrica
de l’enllumenat públic.
- Finalment, l’aplicació destinada a senyalització vial cal suplementar-la amb un
aportació addicional de 2.250 € per poder realitzar les darreres necessitats
manifestades al respecte, com un nou pas de vianants a la zona escolar per
connectar amb seguretat el nou espai d’aparcament de vehicles i els centres
educatius alhora que s’han executat altres senyalitzacions vials no previstes i
derivades dels canvis en els accessos i les sortides escolars provocades per la
COVID-19.
Fonaments de dret.
RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de Pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i en l’article 41 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, la modificació que s’apunta no afecta a crèdits ampliables ni
a extraordinaris concedits durant l’exercici; no es minoren crèdits que ja han
sigut incrementats amb suplement o transferències, ni a crèdits incorporats com
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats, i, finalment, no s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres
transferències ja han sigut objecte de minoració.
Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen
reductibles sense que es pertorbi el respectiu servei.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del
mateix, només representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent
vinculació jurídica.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Iniciar l’expedient de modificació de crèdits 09/2020
Segon.- Elaborar una proposta de transferència de crèdit conformement a allò
recollit a la part expositiva del present acord.
Tercer.- Sol·licitar al respecte informe del secretari interventor emès conforme
l’article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic
dels Funcionaris d’administració local amb Habilitació de Caràcter
Nacional i l’informe de compliment, conforme la normativa d’Estabilitat
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Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre
419/2014.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Bases d’Execució del Pressupost de 2020.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris
d’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional
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Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les regles fiscals en ella
contingudes.”
10

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

6. PROPOSTA DE DENEGACIÓ I DESISTIMENT
DE DIVERSOS
INTERESSATS EN LA SUBVENCIÓ DELS LLIBRES DE TEXT DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA PEL CURS 2019-2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de juliol de 2020, es va
aprovar i autoritzar el pagament de la subvenció del 100 % del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla Requerir i es va requerir als
pares/mares o tutors/es legals dels alumnes amb deutes pendents amb aquest
ajuntament o que havien d’esmenar la sol·licitud presentada, que regularitzessin la
situació o esmenessin la sol·licitud en el termini fixat per poder rebre l’ajut econòmic
en el ben entès que si no ho feien no podien rebre l’ajut esmentat.
En data 13 d’agost de 2020 es va requerir a la sra. Dana Pascu, amb NIF X8013378V,
i domicili al c. Teide, 5, de la urbanització Mas de Panxé, que regularitzés el pagament
d’un rebut d’escombraries corresponent a l’any 2019 per import de 94,50 € amb
l’advertiment que s’atorgava un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la data de recepció o en cas contrari s’entenia per desestimada la subvenció. La data
límit per regularitzar el pagament era el 14 d’octubre de 2020.
En data 4 de novembre de 2020, amb núm. de registre d’entrada 2020/4549, fora del
termini atorgat, la Sra. Pascu ha presentat justificant del pagament del deute pendent
amb data 2 de novembre de 2020 i sol·licita el pagament de la subvenció.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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En data 14 d’agost de 2020 es va requerir al sr. Jose Ramon Perez Cioc, amb NIF
47766194R, i domicili al c. de França, 70, que regularitzés el pagament de diversos
rebuts corresponents a l’any 2019 per import de 388,51 € amb l’advertiment que
s’atorgava un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de recepció
o en cas contrari s’entenia per desestimada la subvenció. La data límit per regularitzar
el pagament era el 15 d’octubre de 2020 i salvat error o omissió, aquest no consta
com efectuat ni s’ha acreditat el seu pagament.

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 18 d’agost de 2020 es va requerir a la sra. Mónica Artells Comí, amb NIF
47763626D, i domicili al c. Lleida, 34, de la urbanització Mas Blanc, que regularitzés
el pagament de diversos rebuts corresponents a l’any 2019 per import de 56,76 € amb
l’advertiment que s’atorgava un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la data de recepció o en cas contrari s’entenia per desestimada la subvenció. La data
límit per regularitzar el pagament era el 19 d’octubre de 2020 i salvat error o omissió,
aquest no consta com efectuat, ni s’ha acreditat el seu pagament.
En data 25 d’agost de 2020 es va requerir a la sra. Marina Tatar, amb NIE Y5771602L,
i domicili al c. de Salomó, 3, de la urbanització La Cativera, que esmenés la sol·licitud
de subvenció presentada per no ajustar-se als requisits establerts a les Bases que
regeixen la convocatòria, amb l’advertiment que s’atorgava un termini de deu dies a
comptar des de l’endemà de la data de recepció o en cas contrari s’entenia per
desestimada la subvenció. La data límit per esmenar la sol·licitud era el 8 de setembre
de 2020 i salvat error o omissió, l’esmena no consta com efectuada.
En data 13 d’agost de 2020 es va requerir a la sra. Estefania Serrano, amb NIF
39698001R, i domicili al c. Torredembarra, 31, de la urbanització Mas d’Enric, que
esmenés la sol·licitud de subvenció presentada per no ajustar-se als requisits
establerts a les Bases que regeixen la convocatòria, amb l’advertiment que s’atorgava
un termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la data de recepció o en cas
contrari s’entenia per desestimada la subvenció. La data límit per esmenar la sol·licitud
era el 27 d’agost de 2020 i salvat error o omissió, l’esmena no consta com efectuada.
Normativa aplicable:
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En data 26 d’agost de 2020 es va requerir a la sra. Demelza Bartual Soria, amb NIF
44514392P, i domicili al c. Rafael de Casanova, 39, de la urbanització La Cativera ,
que regularitzés el pagament de diversos rebuts corresponents a l’any 2017, 2018 i
2019 per import de 152,55 € amb l’advertiment que s’atorgava un termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la data de recepció o en cas contrari s’entenia per
desestimada la subvenció. La data límit per regularitzar el pagament era el 27
d’octubre de 2020 i salvat error o omissió, aquest no consta com efectuat, ni s’ha
acreditat el seu pagament.
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Art. 22.1.a i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
12

-

Art. 13.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Art. 18.1 F) del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

Bases de la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics, de
caràcter individual, per a l'adquisició de llibres de text per als alumnes de l’Institut
Escola l'Agulla.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tot això, proposo que a la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada per la sra. Dana Pascu, amb NIE
X8013378V, i domicili al c. Teide, 5, de la urbanització Mas de Panxé, de
data 13 d’agost de 2020, amb número de registre d’entrada 2020/4549 i
donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla, en base als motius que
consten a la part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- Donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla al sr. Jose Ramon Perez
Cioc, amb NIF 47766194R, i domicili al c. de França, 70, en base als motius
que consten a la part expositiva d’aquesta proposta.
Tercer- Donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla a la sra. Demelza Bartual
Soria, amb NIF 44514392P, i domicili al domicili al c. Rafael de Casanova,
39, de la urbanització La Cativera, en base als motius que consten a la part
expositiva d’aquesta proposta.
Quart.- Donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla a la sra. Mónica Artells
Comí, amb NIF 47763626D, i domicili al c. Lleida, 34, de la urbanització Mas
Blanc, en base als motius que consten a la part expositiva d’aquesta
proposta.
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Vist que la Junta de govern local és competent pera l'adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant el decret de l'alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
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Cinquè.- Donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla a sra. Marina Tatar, amb
NIE Y5771602L, i domicili al c. de Salomó, 3, de la urbanització La Cativera,
en base als motius que consten a la part expositiva d’aquesta proposta.
Sisè.-

Donar per desestimada la sol·licitud de subvenció del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla a la sra. Estefania
Serrano, amb NIF 39698001R, i domicili al c. Torredembarra, 31, de la
urbanització Mas d’Enric, en base als motius que consten a la part expositiva
d’aquesta proposta.

Setè.-

Notificar la present resolució als interessats.

Vuitè.-

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes davant de
l’alcalde o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la seva notificació.”

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

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI D’OBERTURA DEL
CASTELL DEL CATLLAR DURNAT L’ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Com cada any, cal fixar els dies d’obertura del castell del Catllar per a l’any
2021 per tal de ser coneixedors i poder publicitar la visita d’aquest edifici
emblemàtic del municipi.

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable:
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Aprovar el calendari d’obertura del castell per a l’any 2021, d’acord
amb la descripció que consta a la part expositiva d’aquesta resolució
i amb el calendari que consta com a document adjunt a aquesta
proposta.

Segon.

Notificar aquesta resolució a les parts interessades en legal forma.

Tercer.

Fer 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.
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Un cop consensuat entre l’alcalde de l’ajuntament i el president de la Fundació
del Castell, s’ha preparat una proposta d’horari d’obertura del castell del Catllar
durant l’any 2021 fixant els festius oberts i tancats, les visites nocturnes, i la
temporada d’estiu i d’hivern, tal i com consta en el document adjunt a aquesta
proposta. Ambdues parts consideren escaient aprovar el calendari d’obertura del
castell per l’any 2021, per a una millor organització.
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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

8. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTINUA
DE L’ANUALITAT DE 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Un any més, l’Associació Catalana de Municipis i comarques i les Diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona, els Consell Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres, Unió General
de Treballadors i Central Sindical Independiente y de Funcionarios, han
formulat el Pla Agrupat de Formació Continua.
Per tal que el personal d’aquest ajuntament pugui beneficiar-se de les accions
formatives subvencionades que es desenvolupen cada any cal formalitzar
l’adhesió al Pla Agrupat.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Primer.

Segon.

Adherir l’ajuntament del Catllar al Pla Agrupat de Formació Continua
de l’anualitat de 2021 promogut, entre d’altres, per l’Associació
Catalana de Municipis i comarques i les Diputacions de Girona, Lleida
i Tarragona.
Formalitzar aquesta adhesió mitjançant la tramesa del document
d’adhesió a la l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PÒRROGA EXCEPCIONAL DEL
CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
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Abstencions: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que
es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i
ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat
a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent
adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de
desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió
del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió
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2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1)
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3)
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”:
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
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del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm.
2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.

JOAN MORLÀ I MENSA

6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts
al plec de clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació
de l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat
D01 de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a
la tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i
subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va
acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del
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5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar
la pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts
al plec de clàusules administratives, abans citat.
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contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no
acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la
Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per
l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
núm. 2015.05.D02).

JOAN MORLÀ I MENSA

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió
pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a
l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa
tensió del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central
de Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament
la pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període
de 6 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i
condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat
establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
12.- L’Ajuntament del Catllar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 1 de juny de 2016, es va adherir a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
Fonaments de Dret.-
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En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
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Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en
un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes,
i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta
de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles
aplicables de Llei d’organització comarcal.
Cinquè.- La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de
l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents,
ACORDS
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de
la Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
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Primer.- Que l’ajuntament del Catllar s’adhereix a la pròrroga excepcional del
contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de sis mesos, a partir de
l'1 de gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:

JOAN MORLÀ I MENSA

Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

129,275

2.0DHAP1

153,682

2.0DHAP2

74,015

2.0DHSP1

152,397

2.0DHSP2

81,426

2.0DHSP3

69,899

2.1A

145,415

2.1DHAP1

167,407

2.1DHAP2

89,37

2.1DHSP1

167,865

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
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BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

3.0AP3

72,623

22
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Alta
tensió:
Sublot
AT1
Sublot
AT2
Sublot
AT3
Sublot
AT4
Sublot
AT5
Sublot
AT6
Sublot
AT7
Sublot
AT8
Sublot
AT9

Tarifa/període

Preu
€/MWh

3.1AP1

98,851

3.1AP2

91,014

3.1AP3

72,865

6.1AP1

114,934

6.1AP2

97,737

6.1AP3

90,992

6.1AP4

81,417

6.1AP5

74,936

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
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Lot 2 Alta Tensió (AT):
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Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

€/kW i any

38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,43733016,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

JOAN MORLÀ I MENSA

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de
2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 ,
08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
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Període 1 Període 2 Període 3
38,043426
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València
núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).”
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

15/12/2020 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE
VEGETACIÓ DELS VORALS D’UN TRAM DEL CAMÍ DEL MAS DE SALORT.

JOAN MORLÀ I MENSA

Essent necessari procedir als treballs neteja de vegetació dels vorals d’un tram
del camí del Mas de Salort per tal de garantir la funcionalitat del camí mitjançant
la sega de la vegetació per millorar la visibilitat i la mobilitat. L’actuació és
realitzarà al llarg de 900 metres a ambdues bandes del camí i amb una amplada
de sega d’1 metre a cada voral, iniciant la neteja des de la urbanització Mas de
Blanc.
Per la realització d’aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades:
CONTRACTISTA
JORDI BOVÉ FRAGA Excavacions i
Jardineria (39704562F)
PROVICTOR OBRAS Y SERVICIOS
SLU (B-55514483)
EXCAVACIONS DAVID FORTUNY SL

IMPORT IVA 21%
TOTAL
400,00€ 84,00€
484,00€
590,00€

123,90€

713,90€

850,00€

178,50€

1.028,50€
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Es dona compte de la següent proposta:
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(B-55756753)
Resulta, per tant, que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que
presenta JORDI BOVÉ FRAGA Excavacions i Jardineria (39704562F), i escau,
doncs, contractar-li el servei.

JOAN MORLÀ I MENSA
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15/12/2020 Alcalde

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.

Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista JORDI BOVÉ FRAGA Excavacions i Jardineria
(39704562F) per un preu d’execució del contracte de quatre-cents
euros (400,00 €), més vuitanta-quatre euros (84 €) en concepte d’IVA.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre-cents vuitanta-quatre
euros (484 €), amb càrrec a la partida 171-21004 del pressupost
municipal per l’exercici 2020.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

15/12/2020 Alcalde

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.”

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ VIAL
A DIFERENTS PUNTS DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:
Essent necessari procedir als treballs de pintura vial de l’aparcament de la plaça
de la Vila, la senyalització horitzontal del carrer de les Escoles Noves i el pas
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de vianants al carrer de França d’acord amb l’informe de l’enginyer de
l’ajuntament i que tot seguit es resumeixen:
27

 Plaça de la Vila:
- Premarcatge i pintat, sobre paviment, de 2 places d’aparcament amb text
“Vehicles Municipals” amb pintura acrílica groga.
- Premarcatge i pintat, sobre paviment, d’1 plaça d’aparcament per minusvàlids
i pictograma amb pintura acrílica blava.

JOAN MORLÀ I MENSA

 Carrer de França, zona aparcament provisional:
- Premarcat i pintat, sobre paviment, de pas de vianants amb pintura acrílica
blanca amb pols antilliscant reflectant.
Per la realització d’aquests treballs s’ha demanat pressupost a l’Associació de
familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament TBC,
entitat declarada d'utilitat pública i amb NIF G43036185, essent l’import
proposar de sis-centes euros (600,00€) més cent vint-i-sis euros (126,00€) en
concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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
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 Carrer de les Escoles Noves:
- Premarcat i pintat, sobre paviment, de 60,00m de línia de 0,10m de gruix
per a aparcament en cordó amb pintura acrílica blanca.
- Premarcat i pintat, sobre paviment, d’illeta zebrada amb pintura acrílica blanca.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista Associació de familiars de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament TBC, entitat declarada d'utilitat
pública (NIF G43036185), per un preu d’execució del contracte de siscentes euros (600,00€) més cent vint-i-sis euros (126,00€) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de set-cents vint-i-sis euros
(726 €), amb càrrec a la partida 920-62510 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.”

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
29

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:
La Junta de Govern Local de l’ajuntament, en data 6 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment els Estatuts de l’Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial 8,
Parc de Llevant 1 (sector 24).
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual fou
prorrogat en diverses ocasions, adoptant una sèrie de mesures per prevenir la
propagació de la pandèmia, entre d'altres, la suspensió de terminis administratius
fins a data 1 de juny de 2020, en que mitjançant la Resolució de 20 de maig de
2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord
d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, així s’establí.
Els Estatuts van estar sotmesos a informació pública mitjançant anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. CVE-2020-03536 de data 18
de juny de 2020, al diari El Punt de data 22 de juny de 2020, a l’eTauler del dia
18 de juny de 2020 al 30 de juliol de 2020 i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Mitjançant escrits de notificació de data 22 de juny de 2020, es va donar audiència
a totes les persones, físiques o jurídiques, interessades.

JORDI CABRE MARTORELL
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12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DE
L’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 8, PARC
DE LLEVANT 1 (SECTOR 24).
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Acreditada la impossibilitat de notificació individual a determinades persones
interessades, es va publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Oficial de
l’Estat, núm. 272 de data 14 d’octubre de 2020.
Conclosos tots els períodes d’informació pública i notificació individualitzada a les
persones interessades suara relacionats, no s’han produït al·legacions al
respecte.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar definitivament els Estatuts de l’Entitat Urbanística de
Conservació del Pla Parcial 8, Parc de Llevant 1 (sector 24).

Segon.

Nomenar el Primer Tinent d’Alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda,
Afers veïnals, Joventut i Entitats com a representant a la Junta
esmentada.

Tercer.

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i notificar-lo
individualment a cadascun dels propietaris afectats.

Quart.

Practicades les notificacions anteriors caldrà inscriure l’entitat al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

Cinquè. Fer 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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Els articles 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’article 171 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, determinen el procediment
a seguir per la seva aprovació.
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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

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

13. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per informar que a instàncies de serveis
socials s’ha realitzat una nova reunió amb Càritas Diocesana, la direcció de
l’institut escola i aquesta regidora per concretar la col·laboració des de les tres
bandes per fer un cribratge de detecció de famílies amb necessitats i així poder
estar preparats i oferir els serveis necessaris.
També s’ha convingut mantenir reunions posteriorment amb el mateix sentit,
sense que haguem establert una periodicitat, doncs aquesta vindrà donada per
les necessitats que vagin sorgint.
I quan són tres quarts de set 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.

11/12/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

15/12/2020 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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