ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE
FEBRER DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quatre de febrer
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
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, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, el següent assumpte:
ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI DE
PROTECCIÓ PER A LES PERSONES QUE FORMARAN PART DE
L’OPERATIU PER A LA CELEBRACIÓ DE LES PROPERES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Nuñez.
2

Abstencions: cap
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 a l’ordre del dia:
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 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 28 de gener de 2021, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que dilluns al vespre es va confirmar el primer cas positiu de COVID19 entre el personal de les oficines de l’ajuntament.
Ateses les hores es va consultar el tema amb el Cap Local de Sanitat qui va
programar la realització d’un test antigènic ràpid per a cribatge del personal que

JORDI CABRE MARTORELL
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
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havia tingut algun contacte amb la companya que havia donat positiu per COVID19. Alhora, es va comunicar aquesta situació a l’entitat de prevenció de la salut
que té contractada l’ajuntament.
Cal dir que cap dels empleats i empleades municipals als que s’ha fet el test ha
donat positiu i que cap d’ells era un contacte directe, per aquets motiu no han
estat sotmeses al règim d’aïllament domiciliari que pertocaria en aquell cas.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar també que, mentre no s’estableixi el règim definitiu de manteniment
del nou edifici educatiu i de l’escola municipal de música, seguint les propostes
de la direcció de l’institut escola, s'ha mogut el telèfon de consergeria i
secretaria a l'edifici nou i per donar cobertura a l'edifici antic s'ha instal·lat una
base de telèfons inalàmbrics que teníem a l'ajuntament i que estava en desús.
Així garantim que ambdós edificis estiguin intercomunicats.
Al consultori s’han canviat els telèfons de pediatria que no funcionaven per
telèfons més moderns. Alhora, informar que el servei de consulta al municipi es
restablirà en breu.
- Des de l'Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal han incorporats
dos tècnics per executar el Pla de Reactivació Econòmica de la Comarca i en
breu ens hi reunirem per tenir un canvi d'impressions i explicar-nos aquest
projecte. Especialment es tractarà de com fer front a la contingència de la
situació econòmica actual en àrees com el foment de l'ocupació, l'impuls a
l'emprenedoria o el suport a les empreses o aspectes més concrets del municipi
la seva projecció i promoció. Continuarem informant.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/91,
DE 31 DE GENER, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE GENER DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/02/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/02/2021 Alcalde

La mesura fou proposada i realitzada amb la voluntat de garantir la seguretat de
les persones treballadores de l’ajuntament de les potencials usuàries dels serveis
municipals.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/91, de 31 de gener:
4

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de gener de 2021, 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 2021, que es transcriuen a continuació:

JOAN MORLÀ I MENSA

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
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.
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:
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.
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“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.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.”
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 2021.
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:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de gener de 2021, 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:

85.129,84 €
21.480,33 €
63.649,52 €
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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”.
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Líquid a percebre pels empleats:

50.282,12 €

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
2021/91, de 31 de gener, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
gener de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament 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 D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DESEMBRE DE 2020 (6).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 25 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (6) per un
import de 181.565,81 €.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2020, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 25 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (6) i que ascendeix l’import total de 181.565,81
euros.

Segon.

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

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'APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2021 per un import
de 24.007,61 €.
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
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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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.
8

Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER
2021 i que ascendeix l’import total de 24.007,61 euros.

Segon.

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

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS
INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER A
L'ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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Fets:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2020 es varen
aprovar les Bases específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies
amb dificultats econòmiques i es va obrir convocatòria per a l’atorgament de les
subvencions per a l’any 2020. L’anunci d’aprovació definitiva de les bases va
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 16 de juliol
de 2020, inserció CVE-2020-04595.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’objecte de les bases són ajuts individuals per a la manutenció de persones
amb necessitats socioeconòmiques; adquisició exclusiva dels productes
alimentaris, higiènics i sanitaris de primera necessitat per a les unitats familiars
o de convivència.
Normativa aplicable:
- Les bases municipals específiques per a la concessió d’ajuts individuals a
famílies amb dificultats econòmiques.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Les bases d'execució del pressupost general per al present exercici.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local que acordi:
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A data 9 de setembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, amb número d’inserció CVE-2020-06256, l’extracte de la
convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i es va
obrir el període presentació d’ajuts que finalitzava a data 31 de desembre de
2020.
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Primer.

Aprovar la convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts regulats a les
Bases específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies
amb dificultats econòmiques i obrir el termini per a la presentació de
sol·licituds, des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i fins al dia 1 de desembre de
2021.

Segon.

Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un
import de cinquanta mil euros (50.000,00 euros), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 231-48001.

Tercer.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos 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
Montserratmi Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS
ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I
ALTRES PER A L'ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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Fets:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2020 es varen
aprovar les Bases específiques per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social en l’àmbit de l’habitatge i altres, i es va obrir convocatòria per a
l’atorgament de les subvencions per a l’any 2020. L’anunci d’aprovació definitiva
de les bases va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de
data 16 de juliol de 2020, inserció CVE-2020-04594.

Firma 2 de 2
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12/02/2021 Alcalde

A data 9 de setembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, amb número d’inserció CVE-2020-06261, l’extracte de la
convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i es va
obrir el període presentació d’ajuts que finalitzava a data 31 de desembre de
2020.
L’objecte de les bases són ajuts individuals d’urgència social en l’àmbit de
l’habitatge i altres ajuts d’urgència; ajuts no periòdics, de caràcter assistencial,
subjectes a limitació pressupostària, que no generen dret de continuïtat,
destinats a les persones físiques amb escassos recursos econòmics. Les
necessitats bàsiques que pretenen atendre aquestes bases són: l’allotjament i
els subministraments bàsics (aigua, llum i gas sense serveis extres). També s’hi
poden incloure altres despeses essencials com d’atenció sanitària, l’atenció als
menors en risc, en els casos de manca de suport familiar o d’altres que
determini els serveis socials.
Normativa aplicable:
- Les bases municipals específiques per a la concessió d’ajuts econòmics
d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Les bases d'execució del pressupost general per al present exercici.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic.
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La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local que acordi:
Primer.

Aprovar la convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts regulats a les
Bases específiques per a la concessió d’ajuts econòmics d’urgència
social en l’àmbit de l’habitatge i altres, i obrir el termini per a la
presentació de sol·licituds, des de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins al dia 1 de
desembre de 2021.

Segon.

Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un
import de quaranta mil euros (40.000,00 euros), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 231-48004.

Tercer.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos 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.”

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
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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8. 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:
En data 26 de juny de 2020 el Sr. Sergio Pérez Garcia, en representació de
l’empresa Servicios SERPEGA, va presentar una sol·licitud en la qual demana la
devolució de la retenció del 5% del preu d’adjudicació del contracte retinguda en
concepte de garantia durant el termini d’un any que van ser dipositades en efectiu,
per les següents obres:

Firma 2 de 2
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-

Pavimentació i condicionament de l’espai que envolta les pistes de pàdel i
tennis del parc de la Torre d’en Guiu.
Arranjament de la coberta del centre cultural.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2019 es va
adjudicar, pel procediment del contracte menor, el contracte d’obra municipal
ordinària per la pavimentació i condicionament de l’espai que envolta les pistes
de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu a favor de l’empresa Servicios
SERPEGA.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2019 es va
adjudicar, mitjançant el procediment del contracte menor, el contracte d’obra
municipal ordinària per l’arranjament de la coberta del centre cultural a favor de
l’empresa Servicios SERPEGA.
En data 1 de desembre de 2020, l’arquitecte de l’ajuntament va emetre informe
favorable a la devolució corresponent a l’obra de Pavimentació i condicionament
de l’espai que envolta les pistes de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu,
donat que no s'aprecien circumstàncies contraries a la devolució de la
corresponent garantia definitiva del contracte, 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 i informe desfavorable pel que fa a la devolució corresponent a l’obra
d’arranjament de la coberta del centre cultural donat que cada vegada que plou

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

d1cf034a945d4f81bc5b0bd97a646ea8001

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

13

amb certa intensitat, l’aigua es filtra i entra a l’edifici, especialment a la cantonada de la
sala polivalent al davant dels serveis de la planta primera.
14

La Junta de Govern Local en data 10 de desembre de 2020, va acordar retornar
la fiança corresponent a l’obra de Pavimentació i condicionament de l’espai que
envolta les pistes de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu i denegar la
corresponent a l’obra d’arranjament de la coberta del centre cultural.

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès que en el llibre Major de Comptes Extrapressupostaris consten anotada la
fiança, com a garantia fixada en els susdit expedient.
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.
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 del contracte corresponent a l’obra d’arranjament
de la coberta del centre cultural i declarar-ne l’extinció per compliment
i, alhora, declarar finalitzat el període de garantia.

Segon.-

Ordenar a la Tresoreria el retorn de la garantia dipositada en metàl·lic,
per l’execució de l’obra d’arranjament de la coberta del centre cultural.

Tercer.-

Ingressar al compte corrent facilitat pel legal representant de l’empresa
Servicios SERPEGA, l’import de 462,01 €, en concepte de devolució de la
retenció practicada.

JORDI CABRE MARTORELL
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En data 1 de febrer de 2021 l’arquitecte de l’ajuntament ha emès nou informe en
el qual manifesta la seva conformitat a la devolució de la fiança corresponent a
l’obra d’arranjament de la coberta del centre cultural, donat que s’ha pogut
comprovar que no s’ha filtrat l’aigua i no ha entrat a l’edifici ni per la cantonada de la
sala polivalent al davant dels serveis de la planta primera ni per la claraboia.
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Tercer.- 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
D’ASSESSORAMENT ECONÒMIC, PRESSUPOSTARI I COMPTABLE
PUNTUAL.
Es dona compte de la següent proposta:
En el marc de les funcions de la secretaria-intervenció i la tresoreria municipal,
la complexitat tècnica i el compliment rigorós de les normes procedimentals i el
respecte als terminis establerts fan necessari comptar amb el suport puntual
d’un professional expert en la matèria per poder donar compliment a aquestes
exigències a més de l’assessorament tècnic puntual en la tramitació
d’expedients de l’àmbit econòmic.
Son tasques en que caldrà suport, la preparació de l’expedient per a l’aprovació
anual del Pressupost General de la Corporació, per a la confecció del Compte
General de la Corporació i la posterior remissió a la Sindicatura de Comptes, la
preparació de l’expedient de liquidació del pressupost, amb anàlisi de totes les
magnituds que el conformen (desviacions de finançament, romanent

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
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incorporable, resultat pressupostari, romanent tresoreria, estabilitat
pressupostària, regla de la despesa, etc) i remissió als òrgans corresponents
de la Generalitat i de l’administració estatal.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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, doncs, 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.
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.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació.

JORDI CABRE MARTORELL
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L’ajuntament necessita, doncs, contractar el servei de suport puntual i
especialitzat en matèria comptable i pressupostària en tres moments de l’any,
coincidint amb la periodificació de les tasques relacionades anteriorment. A
aquests efectes s’ha sol·licitat pressupost al professional Jordi Solé Figueras,
amb NIF 39882159K, en atenció a la seva trajectòria professional i experiència,
qui ha presentat una oferta pels seus serveis de 5.600 €, IVA no inclòs,
corresponents a 40,00€/hora, fins a un màxim de 140 hores, fins al 31 de
desembre de 2021.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar el servei de suport i assistència pressupostaria i comptable
a la intervenció municipal d’acord amb allò exposat a la part
enunciativa d’aquest acord, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el Sr. Jordi Solé Figueras, amb NIF 39882159K, per un
import de 5.600 €, més 1.176 € en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de sis-mil set-cents setanta-sis euros
(6.776 €) amb càrrec a la partida 920.22799 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.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/02/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/02/2021 Alcalde

17

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

d1cf034a945d4f81bc5b0bd97a646ea8001

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

10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
SANITARI DE PROTECCIÓ PER A LES PERSONES QUE FORMARAN
PART DE L’OPERATIU PER A LA CELEBRACIÓ DE LES PROPERES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Seguint les indicacions del Govern referent al protocol sanitari establert per les
properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021,
l’ajuntament ha d’adquirir el material higiènic i de protecció que tot seguit es
detalla, material que permetrà garantir en tot moment la seguretat sanitària dels
membres de les meses i personal de l’ajuntament que formi part de
l’administració electoral durant la jornada de votació:
2 caixes
2 caixes
2 caixes
64
9
19
18
5
2
7
3
5
20

Mascareta Higiènica
Gua Latex talla M 100 u.
Gua Latex talla L 100 u.
Mascareta FFP2 HOM C2163
Desinfectant hidroalcohòlic Superf. 750 cc.
Pantalla facial COVID
Gel hidroalcohòlic 500 cc
Gel hidroalcohòlic bidó 5 litres.
Termòmetre digital
Cubell brossa pedal 60 litres
Bobina cel·lulosa 140 m. Sacs 6 u.
Safates multi ús blava
Bates resistents als fluids

MANSERPACK SL
SERPACK HOTELS SL
SUTRACEL SL

NIF
B-73932378
B-43768217
B-43772052

Preu
976,54 €
997,72 €
903,78 €

IVA 21%
205,07 €
209,52 €
189,79 €

Total
1.181,61 €
1.207,24 €
1.093,57 €

De les ofertes presentades no hi cap que pugui oferir el subministrament de les
20 bates resistents als fluids, per la qual s’haurà de trobar un altre

JORDI CABRE MARTORELL
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Pel subministrament d’aquest equip s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que es detallen tot seguit:
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subministrador que disposi d’aquest producte que compleixi amb les següents
especificacions:

JOAN MORLÀ I MENSA

o Impermeable(material de polipropilè), gramatge mínim 30 gr
 Màniga llarga
 Punys tancats amb gomes o bé, elàstics tipus tricot
 Les costures segellades (Tipus 4B mínim)
 Imprescindible que es tracti de productes sanitaris
 L’acreditació que disposen del marcat de conformitat CE
 Resistència a la penetració microbiana - sec EN ISO 22612 ≤300a CFU
 Resistència a la penetració microbiana - Humit EN ISO 22610 ≥2,8b lB
 Resistència a la penetració de líquids EN ISO 811 ≥20 cm H2O
 Resistència a la penetració de fluids biològics ISO 16604
 Certificat d’examen UE de tipus i declaració UE de conformitat: EPI
categoria III front a risc biològic (EN 14126)
A l’aplicació pressupostària 920-22699 del pressupost, hi ha consignació
suficient per adquirir el material pressupostat per l’empresa Sutracel SL, 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.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient

JORDI CABRE MARTORELL
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incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
20

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació pel subministrament del material sanitari
descrit en la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa SUTRACEL SL
(B43772052) per un import de nou-cents tres euros amb setanta-vuit
cèntims d’euro (903,78 €) de principal més cent vuitanta-nou euros
amb setanta-nou cèntims d’euro (189,79 €) en concepte d’IVA, essent
el total de mil noranta-tres euros amb cinquanta-set cèntims d’euro
(1.093,57 €).
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil noranta-tres euros amb
cinquanta-set cèntims d’euro (1.093,57 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920-22699 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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

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

JORDI CABRE MARTORELL
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12/02/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
21

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

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que la Colla de Gegants i Grallers del
Catllar ha comunicat que han estat elegits per representar la cultura catalana a
l’Alguer en una trobada que es farà, si sanitàriament e possible, a l’estiu.
Sol·liciten la col·laboració de l’ajuntament per finança despeses aparellades a
aquest esdeveniment.
Intervé el Sr. Francesc Saigí per informar que el proper dia 16 de febrer de 2021
es realitzarà una campanya de donació de sang a la vila, promoguda pel Banc
de Sang. Es farà a la sala polivalent del Centre Cultural per garantir al màxim
les mesures sanitàries contra la COVID-19.
També informa el Sr. Saigí que s’estan buscant dates amb les entitats
esportives que promouen el Biketrial i l’Opne BTT per realitzar les proves al
municipi si la situació sanitària ho permet. S’està parlant del maig o juliol en un
cas i de la tardor en l’altre.
I quan són un quart menys cinc minuts de les 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.

12/02/2021 Secretari-Interventor
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12/02/2021 Alcalde

11. TORN OBERT DE PARAULES
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