ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE
DESEMBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tres de
desembre 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
Francesc Saigí Núñez
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Marcelo Javier Tarantino Mingo
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 26 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 26 de novembre de 2020, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
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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 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que d’acord amb la planificació quadriennal concedida del Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2020-2023 hem sol·licitat els 50.000 € per despesa corrent i
els 471.835,26 € per a la construcció d’un pavelló poliesportiu, ambdues
corresponents a l’anualitat de 2021.
- La Diputació de Tarragona, de forma gairebé excepcional, doncs no és
freqüents que concedeixi aquest ajuts en exercicis consecutius, ens ha atorgat
una subvenció per a la prevenció local d’incendis forestals per import
d’11.877,60 €, essent el cost previst de l’actuació de 37.471,67 € corresponent
a l’anualitat de 2020.
- Informar que una veïna del carrer del Segrià de Pins Manous ens ha informat
que el seu gos ha estat víctima d’una agressió per un tret a curta distància que
li ha provocat lesions greus. Els fets han rebut força difusió pels mitjans de
comunicació i l’afectada ha posat denúncia davant el cos dels Mossos
d’Esquadra.
- A la sessió del Consell d’Alcaldes que s’ha realitzat aquesta mateixa setmana,
entre d’altres assumptes, s’ha tractat la qüestió de l’eliminació de residus.
Comptàvem amb la presència del Sr. Josep Maria Tost i Borràs, director de
l’Agència de Residus de Catalunya, va exposar l’encaix estratègic de la política
de l’Agència i l’horitzó que planteja Europa al respecte i va informar que abans
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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de final de la present legislatura es crearà al Tarragonès una planta de
reciclatge i triatge de residus.
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També es van tractar qüestions relatives la pla SECTA i al PROCICAT.
- Finalment informar que també aquesta mateixa setmana hem fet una reunió
telemàtica amb l’Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència per informar-nos de l’aplicació del Protocol
específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot
a mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya de 14 de febrer de 2021 i quines mesures addicionals proposaran.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/1052,
DE 27 DE NOVEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE
NOVEMBRE DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/1052, de 27 de
novembre:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de novembre de 2020,
que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries,
corresponents a les diferents situacions administratives i serveis o treballs
extraordinaris del personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2020, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
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Els assistents es donen per assabentats.
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descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.

JOAN MORLÀ I MENSA

I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
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Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
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Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2020.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de novembre de 2020, i la fiscalització i el pagament de la despesa
per part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

80.632,94 €
20.809,74 €
59.823,20 €
47.545,44 €

Segon.

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

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/1052, de 27 de novembre, d’aprovació de les nòmines corresponents al
mes de novembre de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
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Primer.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT FUNDACIÓ
CASTELL DEL CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant escrit de data 22 de novembre de 2020, amb registre d’entrada
número 2020-4860, el president del Patronat de la Fundació Castell del Catllar,
Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, sol·licita d’aquest ajuntament una subvenció
per fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat
corresponents a l’any 2020, d’acord, entre d’altres, amb els convenis de
col·laboració signats per a la gestió del castell i per al finançament d’activitats i
projectes.
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia emès pel secretari
interventor de l’ajuntament amb caràcter favorable. En aquest es cita l’informe
de la Intervenció General de l’Administració de l’estat de 24 de maig de 2007
pel qual es resolen qüestions relacionades amb la tramitació de subvencions
nominatives, sobre si el fet que l'objecte de la subvenció s'hagi d'executar al
llarg de diversos exercicis vol dir que estiguem davant una despesa imputable
a exercicis posteriors, en el sentit que estableix l'art. 57 del RLGS i conclou al
respecte que es possible concedir subvencions nominatives imputables al
pressupost en què s'hagi aprovat el crèdit nominatiu, encara que part de
l'objecte de la subvenció tingui un termini d'execució superior a la vigència de
l'esmentat pressupost, tenint en compte que el dret a percebre el pagament
anticipat de les subvencions nominatives no està lligat a la prèvia realització de
l'objecte de la subvenció, sinó al dret del beneficiari reconegut en el conveni o
resolució en què es formalitzi la concessió. I que l'acte de concessió d'una
subvenció és únic i es realitza per l'import total encara que la despesa derivada
del mateix sigui imputable a exercicis posteriors.
D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de
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Es dona compte de la següent proposta:
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juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
D’acord amb el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès que hi ha consignació pressupostària per import de 10.000 € pel
reconeixement d’aquesta obligació a l’aplicació 48203 del pressupost municipal
vigent, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 10.000 € (deu-mil euros) al
Patronat de la Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front
a les despeses derivades del seu funcionament i execució de
projectes plurianuals, corresponents a l’anualitat de 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.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
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
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D’acord amb el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució
del Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
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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.
Tercer.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:

JOAN MORLÀ I MENSA

Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ANUAL A L’ENTITAT
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DEL CATLLAR, PER LES DESPESES
DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 27 de novembre de 2020, la sra. Mercè Gavaldà Salort, en nom i
representació de l’entitat Colla de Gegants i Grallers 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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Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
D’acord amb el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 2.000 euros a l’entitat Colla de
Gegants i Grallers del Catllar per tal d’haver fet front a les 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.
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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.
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
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

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat 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

11/12/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/12/2020 Alcalde

Tercer.
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE DIVERSOS
CONTRACTES D’OBRES, DECLARACIÓ DE CONFORMITAT I
FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I RETORN DE LES
GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Reparació del mur de contenció de l’Ermita de Sant Ramon
Reparació de la coberta de l’escenari del teatre i del centre cultural
Adequació de local per destinar-lo a dues sales per assistència social
Construcció de nínxols al cementiri

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2017 es va
adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per l’execució de la reparació del mur de contenció de l’Ermita
de Sant Ramon a favor de l’empresa Excavacions Casanova Bertran, SL.
Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2015/066 de data 6 de febrer de 2015 es va
adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per la reparació de la coberta de l’escenari del teatre i del
centre cultural a favor de l’empresa Excavacions Casanova Bertran, SL.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017
es va adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per l’execució de l’adequació de local per destinar-lo a dues
sales per assistència social a favor de l’empresa Excavacions Casanova Bertran,
SL.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2015
es va adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per a construcció de nínxols al cementiri a favor de l’empresa
Excavacions Casanova Bertran, SL.

JORDI CABRE MARTORELL
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En data 7 d’agost de 2020 el Sr. Enrique Ramon Casanova Porres, en
representació de l’empresa Excavacions Casanova Bertran, SL, va presentar una
sol·licitud en la qual demana la devolució de la retenció del 5% de la base
imposable en concepte de garantia durant el termini d’un any que van ser
dipositades en efectiu, per les següents obres:
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En data 10 de novembre de 2020, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès informes
favorables a les devolucions sol·licitades, segons els quals no s'aprecien
circumstàncies contraries a la devolució de les corresponents garanties
definitives dels contractes, d’acord amb els articles 110 i 111 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
Atès que en el llibre Major de Comptes Extrapressupostaris consten anotades les
fiances, com a garantia fixada en els susdits expedients.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en tant
que òrgan de contractació i 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 liquidació dels contractes indicats i declarar-ne l’extinció per
compliment i, alhora, declarar finalitzat el període de garantia i la
conformitat amb les obres:
- Reparació del mur de contenció de l’Ermita de Sant Ramon.
- Reparació de la coberta de l’escenari del teatre i del centre cultural.
- Adequació de local per destinar-lo a dues sales per assistència social.
- Construcció de nínxols al cementiri.

Segon.

Ordenar a la Tresoreria el retorns de les garanties dipositades en
metàl·lic, per l’execució de diverses obres, tal i com es resumeix tot
seguit:
Obra
Reparació del mur de contenció de l’Ermita de Sant Ramon
Reparació de la coberta de l’escenari del teatre i del centre

Import

681,11 €
370,85 €
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Examinades les facultats que confereix l'art. 53, 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 a l’alcaldia.
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JOAN MORLÀ I MENSA

584,86 €
13

2.467,63 €
4.104,45 €

Tercer.

Ingressar al compte corrent facilitat pel legal representant de
l’empresa Excavacions Casanova Bertran, SL, l’import de 4.104,45 €,
en concepte de devolució de les retencions practicades.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’interessat fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa
procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació. Altrament, si ho considereu oportú, també podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA PASSERA A L’ITINERARI DE LA
RESCLOSA.
Es dona compte de la següent proposta:
Desprès de les converses mantingudes amb les diferents entitats
mediambientals, i en la voluntat de millorar l’itinerari de la resclosa del Catllar,
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cultural
Adequació de local per destinar-lo a dues sales per
assistència social
Construcció de nínxols al cementiri
TOTAL:
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Per la realització d’aquests treballs s’ha demanat oferta a tres empreses
especialitzades en aquest tipus de construccions que tot seguit es relacionen:

JOAN MORLÀ I MENSA

Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada pel contractista Enric
Fonts i Ferrer per un import total de mil euros (1.000,00 €), més dos-cents deu
euros (210,00 €) 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
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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Excavacions Antoni Cantón i Pallarés SL, que presenta oferta per un
import total de mil quatre-cents tres euros amb vuitanta quatre cèntims d’euro
(1.403,84 €) IVA inclòs.
Associació Mediambiental La Sínia, que presenta oferta per un import
total de mil cinc-cents dotze euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.512, 50 €)
IVA inclòs.
Enric Fonts i Ferrer, que presenta oferta per un import total de mil doscents deu euros (1.210,00 €) IVA inclòs.
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar l’obra descrita en la parta expositiva d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Enric Fonts i Ferrer per un preu d’execució del contracte de mil euros
(1.000,00 €), més dos-cents deu euros (210,00 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de mil dos-cents deu euros
(1.210,00 €), amb càrrec a la partida 452/21006 del pressupost
municipal.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

Quart.-

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

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA GOSSERA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
DE MASIA DE BORONAT.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Es per això que l’Ajuntament del Catllar creu escaient i necessari promoure la
construcció d’una gossera en les instal·lacions municipals situades a Masia
Boronat, espai que disposarà de nous equipaments totalment adequats a la
finalitat que es pretén.
En l’expedient consta la memòria valorada, redactada per l’arquitecte municipal,
en la que es descriuen els treballs a executar pel condicionament d’aquest espai
i que són els següents:
- Formació de solera de formigó
- Subministrament i instal·lació de 3 boxs
- Tancament perimetral de protecció
- Instal·lació d’altres elements
Per la realització d’aquests treballs s’ha demanat oferta a tres empreses
especialitzades en aquest tipus d’obra, havent presentat únicament pressupost
una d’elles. En l’expedient consten els corresponents escrits de renúncia a
presentar oferta de l’empresa Grup Francesc Caceres SL i de Sergio Pérez
García (Servicios Serpega) i l’oferta presentada per Casanova Bertran SL que
importa un total de dos-mil cent cinquanta-un euros amb set cèntims d’euro
(2.151,07 €), mes quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims
(451,71) en concepte d’IVA.
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En l’any 2020 s’ha vist incrementada la necessitat de dotar al nostre municipi
d’un espai on ubicar els gossos perduts en el terme municipal del Catllar ja que
l’estat de les instal·lacions actuals no satisfà les necessitats que demana aquest
tipus de servei.

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

51a4b1e1e2f345b4a8ecb9d3bedd8c8e001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

16

Aplicant els criteris ponderables automàticament definits per l’arquitecte tècnic
municipal en la sol·licitud d’ofertes per a contractes menors enviada als
diferents contractistes, la puntuació obtinguda per l’empresa Casanova Bertran
SL és de 100 punts.
Per tant, l’empresa Casanova Bertran SL és la que ha obtingut una major
puntuació d’acord amb els criteris establerts.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

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.

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

Contractar l’obra descrita en la parta expositiva d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
Casanova Bertran SL per un preu d’execució del contracte de dos-mil
cent cinquanta-un euros amb set cèntims d’euro (2.151,07 €), mes
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
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quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims (451,71) en
concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.

Aprovar la despesa per un import total de dos mil sis-cents dos euros
amb setanta-nou cèntims d’euro (2.602,79 €), amb càrrec a la partida
920/ 63300 del pressupost municipal.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

Quart.

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

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
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 i Francesc Saigí Núñez.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA LICITACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I SEGUIMENT DEL
PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL, DIRECCIÓ D’OBRA, REDACCIÓ

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

11/12/2020 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT I REDACCIÓ DE L’ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU AL CATLLAR I
INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
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L’ajuntament té previst escometre la construcció d’un pavelló esportiu tipus
PAV-2 al municipi i amb aquesta voluntat ha concorregut a la convocatòria de
diverses subvencions i ha obtingut finançament del Pla Únic Obres i Serveis de
Catalunya i el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.
Escau redactar el projecte tècnic per a la seva execució i amb aquest objectiu
s’ha cregut convenient, a manca de mitjans propis, convocar un concurs de
projectes per la redacció del projecte bàsic i executiu i seguiment del projecte
de llicència ambiental, direcció d’obra, redacció del programa de control de
qualitat i redacció de l’estudi de seguretat i salut del pavelló poliesportiu.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 34262701 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i s'ha
procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
20

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar l’expedient de contractació del concurs de projectes per la
redacció del projecte bàsic i executiu i seguiment del projecte de
llicència ambiental, direcció d’obra, redacció del programa de control
de qualitat i redacció de l’estudi de seguretat i salut del pavelló
poliesportiu al Catllar mitjançant procediment obert simplificat, amb
diversos criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de
61.983,47 € i 13.016,53 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%.
Alhora s’estableix que els licitadors que hagin participat en la Fase II
amb el lliurament de la proposta gràfica desenvolupada d’acord amb
els requisits previstos en el Plec, i que no hagin resultat adjudicataris
rebran una compensació econòmica de 1.000,00 € més 210,00 € en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, més

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.

Tercer.

Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

Quart.

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: L’alcalde/essa.
Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern.
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Vocal: L’arquitecte municipal.
Vocal: L’arquitecte municipal.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament.
Vocal: El secretari interventor de la Corporació.
Secretari/ària: Un empleat/ada públic municipal.
Sisè.

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

Setè.

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

Vuitè.

Contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.”

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

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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I quan són les set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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