ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE
MARÇ DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-cinc de
març 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 es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE MARÇ DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de març 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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14/04/2021 Secretari-Interventor
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15/04/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que respecte de la modificació del Reglament regulador de la gestió
i ús de les deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal les
diferents al·legacions i suggeriments plantejats per l’ajuntament han estat
acceptats. La de major transcendència era la de permetre l’accés dels
ajuntaments com a usuaris del servei per l’aportació de runes i deixalles que
reculli al terme municipal.
- Informar també que l’agent de la guàrdia municipal amb TIP 009, Sra. FMF,
ha presentat sol·licitud de baixa voluntària del servei per quant ha superat un
procés selectiu com a funcionària de carrera en un ajuntament veí com a vigilant
municipal. Cal felicitar-la per la fita personal assolida i agrair-li els serveis
prestats a l’ajuntament, amb professionalitat i dedicació i ressaltar especialment
la seva faceta conciliadora.
Els assistents es donen per assabentats
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2021 (2).

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. 6 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2021 (2) per un import
de 158.985,89 €.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

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

cbb33a4f144a468b814878ffb8a374de001

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

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 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA
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15/04/2021 Alcalde

Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 6 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2021
(2) i que ascendeix l’import total de 158.985,89 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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A ESTABLIR AMB
L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA
(EMATSA) EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL, PER FER FRONT AL
PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
4

Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents

JOAN MORLÀ I MENSA

Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
En moments de restriccions i ajustos com els actuals es fa necessari concedir
ajuts a les persones en situació de necessitat i urgència social, i és per això
que en data 9 de juny de 2016 es va signar amb EMATSA un conveni per la
creació d’un Fons Social Extraordinari per a l’exercici 2016, amb la finalitat
d’establir la concessió d’ajuts individuals per al pagament del subministrament
d’aigua al Catllar, a persones en situació de necessitat i urgència social.
Des de llavores ençà s’han implementat les prorrogues necessàries al conveni
per a la seva subsistència. Escau, ara, aprovar n nou conveni, reguli el fons
social.
El referit Fons Social, dotat amb 6.500 € per al 2021, té per destinació la
concessió d'ajuts socials puntuals consistents en l'exempció del deute
corresponent al consum d'aigua al Catllar amb posterioritat al dia 31 de
desembre de 2020. La quantia de l'ajut respondrà de la facturació derivada de
consums que no excedeixin als límits del consum domèstic mig per habitant
dels últims dos anys registrats a les bases de dades d’EMATSA, així com a la
quantia de la facturació de conceptes necessaris per l’alta al servei
d’abastament d’aigua per al període esmentat, i quedarà condicionada a
l'existència de crèdit al Fons

JORDI CABRE MARTORELL
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Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
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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.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Fonaments de dret.
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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 de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar el Conveni a establir amb l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA) en relació a la concessió
d’ajuts a persones en situació de necessitat i urgència social, per fer
front al pagament del subministrament d’aigua.

Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Notificar l'acord d'aprovació del conveni a l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), 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 i trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de la
Presidència 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

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
DEL SECTOR 40, LLEVANT DE PAU CASALS, DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

14/04/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

15/04/2021 Alcalde

Antecedents.
En data 30 de desembre de 2020 i amb registre d’entrada 5359, el Sr. Joan
Badia Font de GMG PLANS I PROJECTES, SLP, arquitecte de l’equip redactor
del Pla Parcial Urbanístic del sector 40 del POUM, Llevant de Pau Casals, va
presentar el Pla referit i la sol·licitud de tràmit del mateix efectuada en pel Sr.
Jordi Cuixart Darocas en representació de la societat ALISEDA, SAU.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Catllar va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i el seu text
refós, un cop donada la conformitat, fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat
del 9 de febrer de 2010.
L’arquitecte municipal ha emès informe en data 24 de febrer de 2021 que en la
seva part de conclusions diu el següent:
“1.- La documentació del PPU del sector 40 presentat a tràmit és completa (art.
66 TRLU) i, per tant, correspon procedir a l'aprovació inicial, iniciar el període
d'informació pública i requerir els informes dels organismes afectats.
2.- El PPU compleix les determinacions de la legislació urbanística general
vigent. Pel que fa al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la fitxa del
pla (art. 153 de les Normes), sota l'epígraf "altres consideracions" indica que les
cases en fila "se situaran al límit sud del sector". No obstant, el PPU justifica de
manera satisfactòria i suficient la situació de les cases en fila en el límit nord del
sector, especificant que el text que incorpora la fitxa és una consideració final
amb caràcter indicatiu i que els criteris ambientals i urbanístics que s' addueixen
s'han de tenir per prevalents.
3.- S'adverteix que abans de l'aprovació definitiva caldrà aportar:
a) la garantia del 12% del cost de la implantació dels serveis urbanístics que,
a dia d'avui, és de 88.976,88€ (741.474 x 0,12)
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JOAN MORLÀ I MENSA

15/04/2021 Alcalde
Firma 2 de 2

JORDI CABRE MARTORELL

14/04/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

b) la relació de propietaris afectats, amb noms, cognoms i adreces.
c) document dels compromisos explícits que adopta el promotor en relació a:
- Terminis de presentació dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació.
- Terminis d'execució de les obres d'urbanització.
- Compromís de desplaçar la línia elèctrica aèria que creua el sector; de
preveure el disseny unitari i la construcció de la part de les tanques de parcel·les
al carrer que correspongui als armaris de les escomeses de serveis; d'estudiar
la millor opció per a la connexió del clavegueram, atès que la conducció de l'Av.
de Catalunya discorre massa superficial.
- Obligació de constitució d'una Entitat de Conservació.
- Compromís de complementar la garantia del 12%.
- Compromís de no procedir a la parcel·lació urbanística mitjançant document
públic ni privat fins que no s'hagi obtingut la llicència de parcel·lació o el certificat
d'innecessarietat.
- Compromís de fer constar l'existència de la Junta de Compensació i/o de
l'Entitat de Conservació en els documents translatius de domini i l'adhesió del
comprador als seus estatuts.
- Determinació dels terrenys corresponents al 10% d'aprofitament mig, de comú
acord amb l'Ajuntament.”
El secretari-interventor ha emès l’informe sobre la legislació aplicable i el
procediment legal a seguir en la tramitació, que consta a l’expedient i es dona
per reproduït.
Normativa aplicable.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya.
Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
La 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.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Llei 16/2015, de 21 de juliol, de Simplificació de l'Activitat Administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'Impuls de
l'Activitat Econòmica.
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Catllar (DOGC 9 de febrer de 2010).
Fonaments Jurídics.

JOAN MORLÀ I MENSA

La tramitació dels plans parcials urbanístics ve regulada pels articles 85 i
següents del TRLU, i en els articles 79 a 89 i en l’article 110 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLU).
Són d’aplicació supletòria al procediment les normes bàsiques de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú (LPAC) i les
disposicions de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
L’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern estableix que l’Administració ha de fer
pública informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica,
en aplicació del principi transparència, respecte els actes administratius quan
ho aconsellin raons d’interès públic especial.
Segons l’article 89.2 del TRLU, els plans urbanístics derivats promoguts a
instància de part interessada no es poden no admetre a tràmit ni rebutjar per
manca de documentació, sinó que se n’ha d’acordar l’aprovació inicial o bé, si
escau, la suspensió o la denegació que han d’ésser motivades.
L’òrgan competent per aprovar, suspendre o denegar l’aprovació inicial dels
instruments urbanístics de planejament derivat és l’alcaldia, d’acord amb el que
disposa l’article 21.1 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 53.1 lletra s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28

JORDI CABRE MARTORELL
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15/04/2021 Alcalde

L’article 101.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) legitima la iniciativa privada per
formular, entre d’altres, plans parcials urbanístic d’acord amb el planejament
urbanístic general aplicable.
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
10

La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’alcaldia mitjançant
el seu decret 2019/532, de 5 de juliol de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Admetre a tràmit i aprovar inicialment el Pla Parcial del sector 40 del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Catllar, Llevant de Pau
Casals, redactat i formulat per GMG PLANS I PROJECTES, SLP i
promogut per ALISEDA, SAU amb les determinacions dels informes
de l’arquitecte municipal i del secretari interventor.

Segon.

Sol·licitar els informes preceptius dels diferents organismes amb
competències sectorials sobre la matèria, els quals hauran d’emetre
aquest informe en el termini d’un a tres mesos, segons el cas.

Tercer.

Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona que
informi al respecte en el termini de dos mesos, entenent-se que
l’informe és favorable en cas de no ser emès en termini.

Quart.

Sotmetre el Pla Parcial al tràmit d’informació pública durant el termini
d’un mes mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província,
a un diari i al tauler d’edictes de la Corporació i, simultàniament,
concedir audiència a les corporacions locals limítrofes.

Cinquè. Fer avinent que l’aprovació del PPU, de conformitat amb l’art. 73.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, no comportarà la
suspensió de llicències en l’àmbit afectat, atès que les determinacions
no comporten una modificació del règim urbanístic existent.
Sisè.

Notificar aquesta resolució a la interessada en legal forma, i a les
persones propietàries dels terrenys compresos en l’àmbit territorial
d’actuació del Pla Parcial Urbanístic.
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Setè.

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

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN
DISPOSITIU D’EMMAGATZEMATGE DE DADES PER CONNECTAR-LO A
LA XARXA (NETWORK ATTACHED STORAGE).
Es dona compte de la següent proposta:
Actualment, l’espai d’emmagatzematge de dades està arribant al seu límit, tal i
com informa l’informàtic de l’ajuntament.
Per a solucionar aquest problema es proposa comprar un dispositiu
d’emmagatzematge i connectar-lo a la xarxa (Network Attached Storage).
Aquest ha de ser capaç d’admetre el volum actual i tenir capacitat per absorbir
el creixement futur. El dispositiu proposat és: SYNOLOGY RS820+ amb
capacitat de 4 discs, de moment amb 3 discs de 8TB que farien un total de 16TB
d’espai útil i assegurat (1 disc assegura la informació dels altres 2).
Pel subministrament d’aquest equip s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que es detallen tot seguit:
NIF
SISTAC ILS, SL (BEEP)
Support and Technology, SL

PREU

IVA 21%
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INFORMATICA
I A43132422
COMUNICACIONS
DE
TARRAGONA, SA (ICOT)

1.479,00 € 310,59 € 1.789,59 €

A l’aplicació pressupostària 920-62602 del pressupost, hi ha consignació
suficient per adquirir l’equip pressupostat per l’empresa INFORMATICA I
COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA (ICOT), d’acord amb l’informe de
l’enginyer informàtic que es transcriu tot seguit:
“[...] El dispositiu que es proposa és un de la marca Synology, ja disposem d’un
dispositiu com el proposat però com a còpia de seguretat de les dades actuals
en un altre edifici municipal.

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb tot això, la proposta és un SYNOLOGY RS820+ amb capacitat de 4 discs,
de moment amb 3 discs de 8TB que farien un total de 16TB d’espai útil i
assegurat (1 disc assegura la informació dels altres 2).
Pressupost:
Els pressupostos adjunts són:
BEEP: 1785,29 € (El seu pressupost és de discs de 6TB enlloc de 8TB com
s’ha demanat perquè diuen que els hi falta estocatge)
ICOT 1789,59 €
Ie3 1879,37€
Per tant, el pressupost més avantatjós és el de icot amb 1789,59€ IVA inclòs.”
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/04/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/04/2021 Alcalde

Aquest dispositiu proposat s’hi connectaria -per ser de la mateixa marca- d’una
forma molt fàcil al que ja tenim actualment i hi faria una còpia de seguretat.
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes 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.

Adjudicar el subministrament del dispositiu d’emmagatzematge de
dades SYNOLOGY RS820+ amb capacitat de 4 discs, de moment
amb 3 discs de 8TB que farien un total de 16TB d’espai útil i assegurat
(1 disc assegura la informació dels altres 2), mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa INFORMATICA I
COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA (ICOT) (A43132422) per
un import de per un import de mil quatre-cents setanta-nou euros
(1.479,00 €) de principal més tres-cents deu euros amb cinquantanou cèntims d’euro (310,59 €) en concepte d’IVA, essent el total de
mil set-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims d’euro
(1.789,59 €).

Segon.

Aprovar la despesa per import vuit mil set-cents vuitanta-nou euros
amb cinquanta-nou cèntims d’euro (1.789,59 €) 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.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.
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Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva notificació.
14

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE SEGA I
MANTENIMENT DE LA GESPA DE DIVERSOS JARDINS DE TITULARITAT
MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Amb la voluntat de mantenir i adequar les zones enjardinades del nucli del
Catllar, l’ajuntament creu escaient i necessari dur a terme els treballs de sega
de la gespa de forma periòdica. No obstant, el reduït nombre de personal que
disposa actualment la brigada municipal i la falta de maquinària especifica per
dur a terme aquests treballs, fa necessària la contractació d’una empresa
externa especialitzada en el sector que realitzi els treballs de sega i
manteniment.
Els treballs en situen en els següents jardins de titularitat municipal: parc Maria
Saigí i Vidal (Carmeta llevadora), baixada del castell, rotonda del cementiri,
recinte de la piscina de la Torre d’en Guiu i accés a l’institut-escola L’Agulla.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/04/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/04/2021 Alcalde

Vots en contra: cap
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-

Passar el talla-vores al perímetre de les gespes.

-

Segar periòdicament les gespes. De març a octubre es farà cada dues
setmanes i la resta de l’any es farà mensualment. La zona de la piscina
municipal es farà setmanalment en el període en que les instal·lacions
estiguin obertes.

-

Revisió quinzenal del sistema de reg. La substitució d’elements
malmesos anirà a càrrec de l’empresa, sent a càrrec de l’ajuntament el
material emprat.

-

Aplicació, una vegada a l’any, d’adob especial d’alliberació lenta amb
bacilus per a gespes. En la zona de la piscina s’haurà d’ampliar 3
vegades l’any.

-

Ressembrar la gespa de la zona de les piscines.

-

Altres petites actuacions que puguin ser necessàries garantir el bon
servei.

Els licitadors hauran de presentar la seva millor oferta per dur a terme els
treballs d’escrits amb una durada del contracte de 12 mesos a comptar des del
moment de la licitació dels serveis.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de serveis, entre
d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment adequat
per la contractació és el del contracte menor.
S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
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Els serveis tècnics, en data 9 de març de 2021, han emès informe en que es fa
constar les accions per les quals es sol·licita aquest servei, i que tot seguit es
transcriu:
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Per la realització dels treballs descrits s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:
Licitador

F.R.A. servicios de jardineria y mantenimientos
VOLPAL jardins i serveis SL
JORDI BOVÉ FRAGA excavacions i jardineria

Import PEC
sense IVA

21% IVA

Total
pressupost

-€
2.920,00 €
-€

-€
613,20 €
-€

-€
3.533,20 €
-€

JOAN MORLÀ I MENSA

El licitador JORDI BOVÉ FRAGA Excavacions i Jardineria en instància amb
registre d’entrada 2021/1181 exposa el desistiment a l’hora de presentar l’oferta
degut a no disposar de la maquinària adequada per dur a terme els treballs
descrits.
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren a l’expedient, i atenent als
criteris d’adjudicació automàtics establerts en l’informe tècnic emès (objectius
econòmics), es conclou que la més avantatjosa és la presentada pel
contractista VOLPAL Jardins i Serveis SL.
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
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El licitador F.R.A Servicios de Jardineria y Mantenimientos no ha presentat
oferta econòmica, argumentant l’impossibilitat a l’hora de complir amb les dates
d’execució exposades a l’oferta.
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serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL,
per un import total de dos mil nou-cents vint euros (2.920,00 €) més
sis-cents tretze euros amb vint cèntims d’euro (613,20€) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tres mil cinc-cents trentatres euros amb vint cèntims d’euro (3.533,20 €), amb càrrec a la
partida 171-21004 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
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.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
Amb la voluntat de resoldre la problemàtica actual amb el funcionament de la
EBAR (Estació de Bombeig d’Aigües Residuals) ubicada al carrer Mas de la
Creu del sector Parc de Llevant 2 que actualment esta causant molèsties als
veïns de la zona i no permet el correcte funcionament del sistema públic de
clavegueram, l’ajuntament creu escaient i necessari la contractació d’una
empresa externa especialitzada que realitzi els treballs d’inspecció de l’interior
de l’EBAR, dimensions, sistemes, aparells existents i traçat dels tubs d’entrada
i sortida, atès que l’ajuntament no disposa dels recursos tècnics i humans per
poder escometre aquesta tasca amb èxit.
Els serveis tècnics, en data 23 de març de 2021, han emès informe en que es
fa constar les accions per les quals es sol·licita aquest servei, i que tot seguit
es transcriu:
1. Equip camió impulsador CIS per tal d’aspirar els sòlids decantats i l’aigua
residual existent dins de l’estació de bombament. S’estima un volum de
6,00 m³.
2. Servei d’inspecció amb càmera de televisió tipus sirga del tub d’impulsió
d’aigües residuals de polietilè DN 90 mm de l’EBAR existent, per conèixer
possible connexió amb el tub d’impulsió de l’EBAR de l’escola anglesa.
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8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’INSPECCIÓ DE
L’INTERIOR DE L’ESTACIÓ DE BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS (EBAR)
SITUAT AL CARRER MAS DE LA CREU DEL SECTOR PARC DE LLEVANT
2.
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3. Trípode de seguretat amb arnés per baixar i pujar dins de l’espai confinat
de l’estació de bombeig d’aigües residuals, complint amb la instrucció de
treball a l’interior dels espais confinats EECC.
4. Detector de gasos de 4 canals; oxigen, monòxid de carboni, àcid
sulfhídric i atmosfera explosiva.
5. Servei de localització de traçat de la canonada d’impulsió de l’EBAR
mitjançant sonda emissora ubicada a la màniga a pressió del camió, i
amb el seguiment superficial de detector de sonda. Distància inferior a 30
metres.

JOAN MORLÀ I MENSA
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6. Tasques de delineant i d’elaboració d’informe, amb fotografies i diagnosi.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de serveis, entre
d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment adequat
per la contractació és el del contracte menor.
S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
Per la realització dels treballs descrits s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:
Import PEC
sense IVA

AQUAMBIENTE, Servicios Para el Sector
del Agua, SAU
INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ,
SLU
ECOSIMM, SA

21% IVA

Total
pressupost

863,16 €

181,26 €

1.044,42 €

1.081,00 €

226,80 €

1.308,01 €

-€

-€

-€
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El licitador ECOSIMM S.A. ha exposat el desistiment a l’hora de presentar
l’oferta degut a no disposar de la maquinària adequada per dur a terme els
treballs.
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren a l’expedient, i atenent als
criteris d’adjudicació automàtics establerts en l’informe tècnic emès (objectius
econòmics), es conclou que la més avantatjosa és la presentada pel
contractista AQUAMBIENTE, Servicios Para el Sector del Agua, SAU.
La puntuació obtinguda per les diferents empreses es resumeixen en el següent
quadre:

JOAN MORLÀ I MENSA

AQUAMBIENTE, Servicios Para el Sector del Agua,
SAU
INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ, SLU
ECOSIMM, SA

Puntuació
criteri únic

Puntuació total

100,00 punts

100,00 punts

79,85 punts
0,00 punts

79,85 punts
0,00 punts

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/04/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/04/2021 Alcalde

Licitador

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

cbb33a4f144a468b814878ffb8a374de001

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

20

Es manifesta també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per un import total de mil quaranta-quatre euros
amb quaranta-dos cèntims d’euro (1.044,42€), amb càrrec a la partida
160-21001 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
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.

Cinquè.- 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.”
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
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa AQUAMBIENTE, Servicios Para el
Sector del Agua SAU, per un import total de vuit-cents seixanta-tres
euros amb setze cèntims d’euro (863,16€) més cent vuitanta-un euros
amb vint-i-sis cèntims d’euro (181,26€) en concepte d’IVA.
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Vots en contra: cap
22

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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I quan són un quart menys cinc minuts 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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