ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
GENER DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-un de
gener de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

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, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN ORDINADOR
PORTÀTIL PER A L’ARQUITECTE MUNICIPAL.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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 Nuñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen 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 14 DE GENER DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de gener de 2021, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

01/02/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que els promotors de la fàbrica han sol·licitat que l’ajuntament apliqui
la bonificació de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) ates l’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques que justifiquen aquesta
declaració. Caldrà estudiar aquesta sol·licitud.
- Informar que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha aprovat el
programa de col•laboració social per a l’ocupació de tres persones
desocupades per realitzar tasques de millora de la mobilitat de camins que
havia proposat l’ajuntament. Demà mateix es faran les entrevistes a les

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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persones candidates que ha proposat el Servei d’Ocupació de Catalunya i
s’espera que les adscrites iniciïn la prestació a partir del dimarts vinent.
3

- Dir també que aquesta setmana, operaris del abrigada municipal estan
preparant la pre-instal·lació del sistema de videoacta a la sala de plens per tal
que l’empresa adjudicatària pugi fer la instal·lació dels equips i posi en
funcionament el servei a la major brevetat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/8, DE
8 DE GENER, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PERCENTATGE
DE JORNADA DELS PROFESSORS S R M I B B S.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/8, de 8 de gener:
“A dia d’avui, el professors Sr. S.R.M. i B.B.S, tenien atribuïts una jornada
laboral de 5,08 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del
13,55% i de 18,36 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial
del 48,96%, respectivament.
El Sr. J.A.R, coordinador de l’escola de música, ha comunicat que hi ha hagut
diverses altes durant el mes de gener, la qual cosa fa que els professors de
saxo i clarinet i de piano incrementin la seva jornada tal i com es resumeix tot
seguit:
Hores

Vigent
% jornada

Hores

Proposat
% Jornada

JORDI CABRE MARTORELL
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- Finalment informar que s’ha produït una avaria del sistema de climatització de
la part vella de l’edifici de la casa de la vila. En una primera avaluació de
l’incident, una empresa especialitzada ha quantificat la reparació dels equips en
prop de 3.500 € i la substitució de l’equip sencer en uns 9.000 €. La
recomanació dels tècnics de l’empresa es la substitució de l’equip. Es
demanaran altres propostes a empreses especialitzades i es procedirà en
conseqüència.
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5,08
18,36

13,55%
48,96

6,25
20,07

16,67%
53,52%
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La situació descrita, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut del Treballadors,
suposa una modificació de les condicions de treball atès que es produeix una
modificació del temps de treball, respecte el contracte signat inicialment.
Vist el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar la modificació de la jornada laboral dels treballadors
municipals Sr. S.R.M. i B.B.S. que quedaran establertes en el 16,67%
(6,25 hores setmanals) i 53,52% (20,07 hores setmanals)
respectivament

Segon.

Advertir a les persones interessades que:

Tercer.

-

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

-

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

Notificar aquesta resolució a les persones interessades, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.

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

2e582ce50b6c4a5aa251c5ea46784fb4001

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

Quart.

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

Cinquè. Donar compte d’aquest decret al Ple en legal forma 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
2021/8, de 8 de gener, d’aprovació de la modificació del percentatge de jornada
dels professors S.R.M. i B.B.S. amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA PER DETERMINAR L’ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES
PERSONES ASPIRANTS ALS PROCESSOS SELECTIUS PROMOGUTS
PER L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
L’ajuntament té previst realitzar diferents processos selectius per a la provisió
de diversos llocs de treball necessaris per al correcte i bon funcionament de
l’entitat durant l’any 2021.
En alguns d’aquests procediments es necessària la realització de proves en les
que cal establir un ordre d’actuació dels candidats, com poden ser les
entrevistes personals, proves orals, etc. En conseqüència, caldria realitzar, per
a cadascuna d’aquestes, un sorteig exprés en acte públic, en detriment de
l’eficàcia del procediment.
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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.

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

2e582ce50b6c4a5aa251c5ea46784fb4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

5

La Generalitat ja ha realitzat, per al 2021, un sorteig a aquest efectes i n’ha fet
públics els resultats mitjançant la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de
desembre, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per
determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos
selectius de l’any 2021, amb el contingut literal següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable:
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Resolució de la Generalitat de Catalunya PDA/3346/2020, de 17 de desembre,
per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2021.
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
les seves sessions de dates 4 de juliol de 2019 i 12 març de 2020, i mitjançant
decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Incorporar, de forma genèrica i per als processos selectius de personal
que convoqui l’ajuntament durant aquest exercici de 2020 les
determinacions de la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre,
establint que l’ordre d’actuació dels opositors i concursants s’iniciï pels
cognoms la primera lletra dels quals sigui la “M”.

Segon.

Donar publicitat d’aquest acord mitjançant la inserció d’un anunci al
tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’ajuntament.

Tercer.

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

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

JORDI CABRE MARTORELL
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“Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en
els processos selectius que es duguin a terme l'any 2021 s'inicia per les
persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “M”.”
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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.
7

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Firma 2 de 2
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5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS QUE PROMOU EL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA
GENERALITAT PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN
URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA LLEI
5/2003, DE 22 D’ABRIL.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant la ARP/3349/2020, de 16 de desembre, es convoquen els ajuts per
al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per
la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2021 (ref. BDNS 539886 i DOGC
número 8301, de 22 de desembre de 2020) que es regeixen per l’Ordre del
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ARP/279/2016, de 17
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al
tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la
Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC número 7232, de 24 d’octubre de 2016).
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi
redactada per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda, elaborada d’acord amb les determinacions i els paràmetres
establerts per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals, el Decret 123/2005, de 14 de
juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, de desplegament de
l’anterior, i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, regula els municipis i períodes d’alt risc d’incendi
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així com la realització de treballs que generin risc d’incendi forestal i tenint en
compte l’experiència municipal en aquestes tasques, doncs des de fa més de
25 anys es realitzen treballs tendents a garantir la seguretat de les persones i
prevenir els incendis forestals al municipi.
El Decret 31/2015, de 3 de març, sobre la declaració de la implantació
d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya i les mesures de
compensació als ajuntaments en el terme municipal dels quals s'implanten.

JOAN MORLÀ I MENSA

Així mateix, la declaració de la instal·lació de l’equipament penitenciari
comportarà, per als municipis afectats, la seva valoració prioritària respecte dels
ajuts concedits a càrrec de fons supraautonòmics tramitats per l’Administració
de la Generalitat, sempre que aquesta valoració prioritària sigui compatible amb
els criteris establerts en les bases de la convocatòria”.
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 adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions regulada
per l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22
d’abril, per a l’any 2021 (DOGC número 7232, de 24 d’octubre de
2016) i assumir-ne les obligacions que en dimanen.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

JORDI CABRE MARTORELL
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El seu article 5.2 estableix: “Les bases de les convocatòries d’atorgament
d’ajuts a càrrec de fons autonòmics hauran de preveure una valoració
específica per als municipis en el terme dels quals es declari la implantació d’un
equipament penitenciari.
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Tercer.

Quart.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases
de l’esmentada convocatòria i a les prescripcions del Decret 31/2015,
de 3 de març.
Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat.

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

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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
MÈDIC PER AL CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL

L’ajuntament, atenent la petició dels responsables del consultori mèdic, i amb
la voluntat de dotar-lo de tot el necessari pel bon funcionament del mateix i
optimitzar el servei prestat, creu escaient i necessari adquirir el material mèdic
que tot seguit es descriu:
- Pulsioxímetre de dit per adults
- Pulsioxímetre pediàtric

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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- Otoscopi
- Unitat mural de oto-oftalmoscòpia
- Làmpada Lupa de peu amb cinc rodes
- Penja-robes ajustable
Pel subministrament del material esmentat, s’ha demanat pressupost a les
empreses especialitzades en aquest tipus de subministrament que tot seguit es
relacionen:
- NEDELLA MEDICAL SL que presenta oferta per un import total de mil doscents vuitanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euro (1.281,88 €), IVA
inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

- ORTOPEDIA CEORMA SL que presenta oferta per un import total de mil
quatre-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims d’euro (1.462,85 €),
IVA inclòs, pressupost que no inclou el penja-robes ajustable atès que no
disposen d’aquest tipus de producte.
Per tant, l’empresa NEDELLA MEDICAL SL és la que ha presentat l’oferta
econòmica més avantatjosa.
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

JORDI CABRE MARTORELL
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31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

- MEDILAB SL que presenta oferta per un import total de mil cinc-cents trentados euros amb trenta-nou cèntims d’euro (1.532,39 €), IVA inclòs.
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serveis i subministraments els d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Adjudicar el subministrament definit en la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a NEDELLA
MEDICAL SL, amb CIF B58973686 i domicili al carrer Ponent, núm.
18-A, (08720) Vilafranca del Penedès per un import de mil cinquantanou euros amb quaranta-un cèntims d’euro (1.059,41 €) de principal
més dos-cents vint-i-dos euros amb quaranta-set cèntims d’euro
(222,47 €) en concepte d’IVA, essent el total de mil dos-cents
vuitanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euro (1.281,88 €)

Segon.

Aprovar la despesa per import de mil dos-cents vuitanta-un euros amb
vuitanta-vuit cèntims d’euro (1.281,88 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920-62304 del pressupost municipal vigent.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

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

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PISSARRES
PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Es dona compte de la següent proposta:
La recent construcció de l’edifici educatiu que ha de servir també com aulari de
l’Escola Municipal de Música del Catllar ha fet que sigui necessari dotar aquest
espai de nou mobiliari. Pel correcte funcionament de les classes, es considera
escaient l’adquisició de 3 pissarres de paret i una pissarra de rodes destinades
a les diferents aules on s’imparteixen els diferents ensenyaments musicals.
Pel subministrament d’aquest material s’ha demanat pressupost a les empreses
que tot seguit es relacionen:
-

GS OFIMATICA SL, amb CIF B55574313, que presenta pressupost per
l’adquisició d’una pissarra magnètica amb rodes per un import de trescents seixanta-cinc euros amb dos cèntims d’euro (365,02 €), IVA inclòs.

-

SUTRACEL SL, amb CIF B43772052, que presenta pressupost per
l’adquisició de tres pissarres de paret per un import total de tres-cents un
euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (301,44 €), IVA inclòs.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

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

2e582ce50b6c4a5aa251c5ea46784fb4001

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

12

a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis i subministraments els d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el subministrament del material descrit en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a
les empreses GS OFIMÀTICA SL, per un import total tres-cents
seixanta-cinc euros amb dos cèntims d’euro (365,02 €), IVA inclòs, i
SUTRACEL SL, per un import de tres-cents un euros amb quarantaquatre cèntims d’euro (301,44 €), IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa per import de sis-cents seixanta-sis euros amb
quaranta-sis cèntims d’euro (666,46 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920-62304 del pressupost municipal vigent.

Tercer.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant Decret
d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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Quart.

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

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

01/02/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DEL CONSORCI LOCALRET.

I.- De conformitat amb el que estableix l’article 227 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), les entitats del sector públic
poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments, i atribuirla a serveis especialitzats. En concret, les centrals de contractació poden actuar
adquirint subministraments i serveis per a altres ens del sector públic.
II.- El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre altres, la
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contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
III.- L’ajuntament està adherit al Consorci Localret.
IV.- L’ajuntament té coneixement que el Consorci Localret preveu iniciar durant
el primer semestre de 2021 un nou procediment de contractació centralitzada
des serveis de telecomunicacions de veu i dades per a les diputacions, els
consells comarcals, els ens locals i les seves entitats dependents de la
demarcació de Tarragona, que s’hi adhereixin voluntàriament.

01/02/2021 Alcalde

V.- L’ajuntament té interès d’adherir-se a aquesta contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions.
VII.- Correspon al Consorci Localret l’adjudicació i formalització del contracte
centralitzat de serveis de telecomunicacions de veu i dades.
VIII.- Vist que la despesa anual de serveis de telecomunicacions de veu i dades
prevista de l’ajuntament del Catllar és d’un import de 7.438,02 €, exclòs l’IVA:

JOAN MORLÀ I MENSA

b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 3.719,01 €, exclòs
l’IVA.
IX.- El finançament del/s contracte/s anirà a càrrec de les diputacions
provincials, consells comarcals, ens locals i entitats dependents adherits.
X.- Aquesta adhesió serà vigent fins a la finalització de la vigència de la
contractació centralitzada, incloses les eventuals pròrrogues.
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 l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.

Adherir l’ajuntament del Catllar a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions de la demarcació de Tarragona,
atribuint, en concret, al Consorci Localret, la contractació dels serveis
de telecomunicacions següents:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
Aquesta adhesió es fa amb sotmetiment a les següents obligacions:

JOAN MORLÀ I MENSA

b) La contractació dels serveis de telecomunicacions de veu i dades
inclosos (serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades i/o serveis
de telecomunicacions mòbils de veu i dades) es realitzarà a través de
la contractació centralitzada del Consorci Localret.
La contractació d’aquests serveis podrà ser realitzada al marge
d’aquesta contractació centralitzada, durant la seva vigència, quan els
serveis establerts no reuneixin les característiques indispensables per
satisfer les concretes necessitats de l’ajuntament del Catllar.
D’aquesta circumstància, si és el cas, l’ajuntament informarà el
Consorci Localret.
c) Comunicar al Consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi
en relació amb l’execució del contracte de serveis, per tal que, si és
el cas, procedeixi a exigir les responsabilitats que preveu la LCSP.
d) Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu
pagament de conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.
e) Designar com a persona de contacte per mantenir les
comunicacions que procedeixi amb el Consorci Localret el Sr. Jordi
Altés Martí, enginyer informàtic de l’ajuntament.

JORDI CABRE MARTORELL
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a) Facilitar al Consorci Localret la informació que li sigui requerida, en
relació als serveis de telecomunicacions de veu i dades d’aquest
ajuntament, dins del termini que el Consorci estableixi per a això.
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Segon.

Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en
nom i representació de l’ajuntament del Catllar, pugui obtenir de
qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a Localret les
claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació
d’accés a les plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter
confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució
d’aquest procediment de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.

Establir que la despesa anual de serveis de telecomunicacions
prevista de l’ajuntament del Catllar és d’un import de 7.438,02 €,
exclòs l’IVA:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 3.719,01€,
exclòs l’IVA.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 3.719,01€,
exclòs l’IVA.

Quart.

Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els
exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada (que
previsiblement s’iniciarà a principis de 2021, i tindrà una durada inicial
de dos anys) en el Pressupost d’aquest ajuntament.

Cinquè. Facultar àmpliament i expressament l’Il·lm. Sr. Joan Morlà Mensa,
alcalde de l’ajuntament, per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions que siguin necessàries per executar els presents acords.
Sisè.

Habilitar el Consorci Localret, encarregat del tractament, per tractar
per compte de l’ajuntament del Catllar, responsable del tractament,
les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions

JORDI CABRE MARTORELL
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La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió a
la contractació centralitzada referida en l’acord primer.
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Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de
l'objecte d'aquesta adhesió, l’ajuntament responsable del tractament,
posa a la disposició de l'encarregat del tractament, la informació que
es descriu a continuació: dades de facturació i consum de serveis de
telecomunicacions, de veu i dades actualment contractats per la
corporació, que s’han d’obtenir dels operadors de comunicacions i
analitzar per a la correcta elaboració dels plecs que han de regir la
licitació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

El present acord serà efectiu durant la vigència de l’adhesió a la
contractació centralitzada. Una vegada s’extingeixi aquest període,
l'encarregat del tractament ha de retornar al responsable les dades
personals cedides i detallats en el punt anterior i suprimir qualsevol
còpia que estigui en el seu poder.
S'autoritza el Consorci Localret perquè subcontracti part de les
prestacions que formin part de l'objecte d'aquesta contractació
centralitzada. El subcontractista, que també tindrà la condició
d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les
obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable.”
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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT PER
AL
SUBMINISTRAMENT
D’UN
VEHICLE
EN
MODALITAT
D’ARRENDAMENT (RÈNTING) OPERATIU AMB O SENSE OPCIÓ A
COMPRA PER L’AJUNTAMENT I TRAMITAR L’EXPEDIENT MITJANÇANT
EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
19

JOAN MORLÀ I MENSA

Substanciat el procediment, s’ha constatat, i així queda reflectit a l’expedient,
que no s’ha presentat cap oferta de licitació en els terminis establerts.
Fonaments de dret
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).
Reglament General de la Llei de Contractes aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, amb l’última modificació del Reial Decret 773/2015,
de 28 d’agost.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Plec de clàusules particulars i tècniques aprovats per la Junta de Govern de
27 d’agost de 2020, en tot el que resulti d’aplicació adaptat a les particularitats
del procediment negociat.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 150.3 de la LCSP disposa que una licitació no es pot declarar deserta
si hi ha alguna oferta o proposició susceptible de ser admesa. Com s’ha indicat,
aquest no és el nostre cas.

JORDI CABRE MARTORELL
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Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de 27 d’agost de
2020 es va aprovar l’expedient per al subministrament d’un vehicle tot terreny
en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense opció a compra per
l’ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris
d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de 20.000 € de principal més
4.200 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una
durada del contracte 48 mesos, es va aprovar el plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la
contractació i es disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.

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

2e582ce50b6c4a5aa251c5ea46784fb4001

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

Els articles 116 i 117 de la LCSP obliguen a tramitar l’expedient escaient per a
la celebració de contractes per part de les administracions públiques.
20
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D'acord amb l'article 168.a) 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic Supòsits, relatiu a l’aplicació del procediment negociat sense
publicitat, estableix que els òrgans de contractació poden adjudicar contractes
utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia d’un anunci de
licitació, exclusivament i entre d’altres supòsits, quan no s’hagi presentat cap
oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de
participació adequada en resposta a un procediment obert, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que
en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el
sistema de retribució.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Declarar deserta la licitació per al subministrament d’un vehicle tot
terreny en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense
opció a compra per l’ajuntament, mitjançant procediment obert
simplificat amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.

Aprovar l’inici d’un nou expedient per a la contractació
subministrament d’un vehicle tot terreny en modalitat d’arrendament
(rènting) operatiu amb o sense opció a compra per l’ajuntament,
mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Tercer.

Disposar que es celebri l’acte licitatori mitjançant la realització de les
corresponents invitacions a les empreses que han manifestat interès
a la seu electrònica i a quantes altres s’estimi pertinent.

Quart.

Declarar que l’execució del present contracte és de despesa
plurianual d’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
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El contracte que es proposa celebrar, d’acord amb l’article 15 LCSP, és de
serveis. Conseqüentment, d’acord amb el seu valor estimat, no està subjecte a
regulació harmonitzada.
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Cinquè. Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
21

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.”

01/02/2021 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

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA A ESTABLIR AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A TRAVÉS LA SEVA
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT,
PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ
DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL PROVOCADA PER LA COVID-19 AL
MUNICIPI EN UN CONTEXT DE CONTROL DELS REBROTS DE LA
MALALTIA.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents
En data 11 de març de 2020, el Director General de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) va declarar l’epidèmia SARS-CoV-2 (Covid–19) com a pandèmia
global.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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En aquell marc de situació d’emergència sanitària generada pel risc de
propagació SARS-COV-2 (Covid–19) i que es manté en l’actualitat, s’han dictat
normes des de l'Estat central i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat, que
estableixen, entre d’altres, la necessitat i l’obligació de distanciament social
entre persones per minimitzar el risc de contagi.

JOAN MORLÀ I MENSA

Atesa l’actual situació epidemiològica escau reforçar totes aquelles funcions
necessàries per a la contenció del brot.
El Departament de Salut de la Generalitat ha proposat la signatura d’un conveni
de col·laboració amb l’ajuntament per a l’intercanvi d’informació i seguiment de
casos de contagi de la COVID-19, mantenint cada administració les
competències pròpies i establint unes obligacions a l’ajuntament plenament
assumibles amb els recursos humans i materials dels que disposa.
Examinat el contingut del conveni de cooperació interadministrativa a establir
amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través
la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, per a la
coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social
provocada per la COVID-19 al municipi en un context de control dels rebrots de
la malaltia.
Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Examinat el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i,
per totes, la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament
Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública,
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de dades de les persones físiques i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Fonaments de dret.
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El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
De conformitat amb la interpretació “a sensu contrario” de l'article 309.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i del articles 52 i 53 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya en resulta que l’aprovació dels convenis
interadministratius de col·laboració que no comporten la delegació de
competències correspon a l’alcalde.
Atenent al que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
del règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis,
i així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual
es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.

Primer.

Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a
través la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la
Salut, i l’Ajuntament del Catllar, per a la coordinació dels seus serveis
públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la
COVID-19 al municipi en un context de control dels rebrots de la
malaltia.
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, a la seva Secretaria de Salut Pública i al
Servei Català de la Salut, d'acord amb allò previst als articles 40 i 42
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Tercer.

Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una
còpia del conveni.

Quart.

Fer constar que si es vol impugnar aquest acord, 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, també es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN NOU EXPEDIENT D’OPERACIONS
JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL POLÍGON 17 DEL PLANEJAMENT
MUNICIPAL VIGENT, MANOUS I, D’ADEQUACIÓ DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ A LES DETERMINACIONS DEL REGISTRE DE LA
PROPIETAT PER A LA SEVA INSCRIPCIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de data 23 de març de
2016 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la
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Segon.

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

2e582ce50b6c4a5aa251c5ea46784fb4001

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

24

urbanització Manous 1, sector 17C, del pla d’ordenació urbanística municipal,
POUM.
25

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2019 es
va aprovar l'expedient d'operacions jurídiques complementàries al projecte de
reparcel•lació esmentat per adequació del mateix a la nota de qualificació
negativa emesa pel titular del Registre de la Propietat número 3 de Tarragona
per diverses deficiències, entre les que destacava la manca de georeferenciació
de les finques d’acord amb el sistema GML.

Firma 2 de 2
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31/01/2021 Secretari-Interventor
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01/02/2021 Alcalde

En data 29 de setembre de 2020 es presentà la documentació d’aquell
expedient d'operacions jurídiques complementàries davant el Registre de la
Propietat de Tarragona número 3 per a la seva inscripció, la qual ha obtingut
nota de qualificació negativa en data 15 de gener de 2021 pels motius següents:
- La suma dels drets adjudicats no suma el 100%.
- En algunes de les finques aportades que es relacionen, no coincideix el titular
registral amb el que consta al Projecte.
- Manquen notificacions a persones o entitats amb interessos directes sobre
algunes de les finques objecte de reparcel·lació.
Per a la inscripció del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb allò
sol·licitat pel Registre de la Propietat, esdevé necessària la seva modificació,
essent el procediment d’operacions jurídiques complementàries establert a
l’article 168.1 b) del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme
l’adequat.
D’acord amb la norma citada, quan la rectificació tingui per objecte les
circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, sempre que
no afectin la participació de les persones titulars de finques aportades en la
comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït
a les finques resultants, la tramitació de l'expedient es limita a l'aprovació de
l'òrgan actuant, prèvia compareixença de les persones titulars interessades o,
altrament, prèvia notificació a les persones interessades del contingut de la
rectificació, amb fixació d'un termini de vint dies per a presentar les al·legacions
que estimin oportunes.
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La certificació de l'aprovació de l'operació jurídica complementària es limita a
especificar que la notificació ha estat realitzada i, si s'escau, a donar compte
del contingut de l'acord o resolució adoptat sobre les al·legacions formulades.
Revisada la documentació presentada per la Sra. Anna Paixà Matas, en
representació de la Junta de Compensació de la urbanització Manous 1, es
constata que els ajustos produïts no són substancials.
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest projecte és la Junta de govern local,
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar l’expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries del
projecte de reparcel·lació de la urbanització Manous 1, sector 17 del
POUM, pla d’ordenació urbanística municipal.

Segon.

Notificar aquest acord a les persones propietàries i interessades que
consten a la memòria del projecte d’Operacions Jurídiques
Complementàries, en legal forma, atorgant-los un termini de vint dies
per presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Tercer.

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui
presentar al·legacions.

Quart.

Significar que la Resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
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Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva notificació.”
27

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

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE PROPOSTES PARTICIPATIVES DE JOVENTUT
ADAPTADES AL MARC ACTUAL DE PANDÈMIA PER LA COVID 19.
Es dona compte de la següent proposta:
Amb la irrupció de la pandèmia SARS-CoV-2 (Covid - 19), declarada en data
11 de març de 2020 pel Director General de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) la nostra vida diària ha estat capgirada.
Les formes d’interacció social han sofert transformacions profundes per tal
d’evitar la transmissió del virus causant d’aquesta situació d’emergència
sanitària i així ho han normat tant des de l'Estat central com des de la
Generalitat de Catalunya, establint el distanciament social com una mesura
efectiva per evitar la propagació del virus i minimitzar el risc de contagi.
A tall d’exemple podem citar el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual
es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel
SARSCoV-2 i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es
prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Un dels col·lectius que pateixen aquestes limitacions és el de la joventut i per
pal·liar aquesta situació, des de la regidoria es treballa en tres projectes per
millorar la situació d’aquest col·lectiu:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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- Programa de Formació pels alumnes de l'Institut-Escola L'Agulla mitjançant
tallers per treballar el respecte, com a valor essencial pel jovent.
- Programació teatral juvenil. Es tracta de buscar sinergies amb companyies
joves emergents per oferir una programació teatral adequada als interessos de
les persones joves atès que les restriccions en l’àmbit de la cultura conjugades
amb la capacitat de l’auditori del centre cultural permeten la implementació del
programa i l’accés a un número respectable de públic.
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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.

Iniciar l’expedient per a la implementació de les accions de
participació de la joventut de la població i dinamització del col·lectiu
que es descriuen a l apart expositiva d’aquest acord.

Segon.

Instar la tècnica de joventut de l’ajuntament i la tècnica mancomunada
que tenim amb el Consell Comarcal perquè redacti un projecteproposta la primera, amb la corresponent valoració econòmica de les
mesures previstes, i supervisi la segona el susdit projecte.

Tercer.

Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne la
publicitat necessària.

JORDI CABRE MARTORELL
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- Preparació d'un espai jove autogestionat. A partir de la cessió per part de
l’Ajuntament d’un espai municipal destinat a la joventut, facilitar la creació
conjunta i participativa d’un espai propi autogestionat pels joves, menors de 18
anys. L’objectiu és disposar d’ un local de trobada al poble, obert les tardes dels
caps de setmana, pels joves adolescents.
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Quart.

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

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

13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
ORDINADOR PORTÀTIL PER A L’ARQUITECTE MUNICIPAL.

D’UN

Es dona compte de la següent proposta:
L’actual situació de pandèmia per COVID-19 que estem vivint ha fet replantejar
el model de prestació laboral del col·lectiu d’empleats i empleades dels serveis
administratius i ha posat en vàlua l’opció del teletreball per atendre les
necessitats del servei i, alhora, complir amb el confinament imposat per impedir
o alentir l’avenç de contagis.
Els protocols de seguretat en el marc del teletreball desaconsellen l’ús dels
equips particulars de les persones que teletreballen per evitar intromissions a
dades personals que custodia l’ajuntament.
Proveïda la nova plaça d’arquitecte municipal pel sistema de concurs oposició
lliure, i nomenat el Sr. Jonathan López Skoog, que ha pres possessió del càrrec
com a funcionari de carrera, es fa escaient dotar-lo del material informàtic
necessari per desenvolupar la seva tasca.
L’enginyer informàtic de l’ajuntament ha emès informe en el que proposa l’equip
que reuneix les característiques adients, informe que es transcriu tot seguit:
“Fets previs:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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01/02/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Pel subministrament d’aquest ordinador s’ha demanat pressupost a les
empreses especialitzades que es detallen tot seguit:
NIF
BECHTLE DIRECT SLU
B-83029439
BEEP INFORMÀTICA SL
B-02149094
SUPPORT
& B-61054755
TECHNOLOGY SL

Preu ut
959,00 €
960,33 €
886,45 €

IVA 21%
Total
201,39 € 1.160,39€
201,67 € 1.162,00€
186,15 € 1.072,60€

A l’aplicació pressupostària 920-62602 del pressupost municipal vigent per a
l’adquisició d'equips per a processos d'informació, hi ha consignació suficient
per adquirir l’equip pressupostat per l’empresa Support and Technology, SL,
que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
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

JORDI CABRE MARTORELL
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1) Segons informe de 28 de juliol de 2020 on es situava l’estat dels ordinadors
de les oficines es feia manifesta la necessitat d’actualitzar els ordinadors fixes
per portàtils i també per la situació excepcional del COVID-19.
2) Segons informe del 15 d’octubre del 2020 que s’adquirien els mateixos
ordinadors que compleixin les mateixes característiques i homogeneïtat amb
els altres amb el canvi tamany de disc per falta d’stock.
3) La nova plaça d’arquitecte municipal que s’ha de dotar de components
informàtics.
Proposta: Adquirir la mateixa línia d’ordinador, però amb característiques com
cpu i memòria ram superiors per la utilització de l’aplicació Autocad. Per tant,
es manté el tipus de disc SSD/NVME de però de 512GB i una pantalla amb
resolució FullHD i amb Windows Professional com a sistema operatiu. A més,
que sigui compatible amb la tecnologia de Docking Station, per poder-lo usar a
les oficines com un ordinador normal, si en un futur es volen adquirir aquestes
bases.
Triatge: L’ordinador seleccionat és un Lenovo 20RD0016SP , les anteriors
propostes eren la 20RD001FSP i la 20RD002FSP. Es demanen pressupostos
i l’oferta més avantatjosa és ietres (Suport and Technology SL) amb CIF
ESB61054755. Per l’import de 1.072,60 € iva inclòs. Adjuntem els
pressupostos.”
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percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar l’adquisició d’un ordinador portàtil marca LENOVO
20RD0016SP, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa Support and Technology, SL (B61054755) per un import de
vuit-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro
(886,45 €), més cent vuitanta-sis euros amb quinze cèntims d’euro
(186,15 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de mil setanta-dos euros amb seixanta
cèntims d’euro (1.072,60 €) amb càrrec a la partida pressupostària
920-62602 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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Quart.

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

01/02/2021 Alcalde

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

Intervé el la Sra. Montserrat Mestre per informar que el dia 20 va tenir lloc la
reunió del consell escolar i dels assumptes tractats. Un dels temes principals va
ser el nou pati que caldrà construir a l’edifici nou de l’institut i escola de música.
El Sr. alcalde proposa obrir un procés participatiu amb els pares i els docents
per recollir propostes que tinguin cabuda al nou pati. Es proposa que sigui
l’AMPA qui canalitzi el procés de recollida d’informació.
També es planteja la possibilitat d’adequar les quotes dels ensenyaments que
imparteix l’ajuntament per a la modalitat telemàtica, especialment la matèria de
llenguatge musical, doncs els professors sostenen que l’aprofitament en el
format digital és menor que el de les classes presencials.
Els regidors Srs. Carles Guillen i Marcelo Javier Tarantino exposen la
problemàtica dels accessos al centre i la bondat de l’alternativa de donar accés
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14. TORN OBERT DE PARAULES
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des de la carretera a l’aparcament sense necessitat d’accedir pel vial de les
escoles noves.
33
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I quan són un quart menys cinc de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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