ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15
D'ABRIL DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia quinze d’abril
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
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 8 D'ABRIL DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 d'abril 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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
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ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
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Vots en contra: cap
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que una de les persones que conforma l’equip del programa de
col·laboració social que executa els treballs de neteja de camins i vies
municipals ha patit uns greus problemes de salut i segurament no es podrà
reincorporar als treballs abans que acabi el programa. Lamentem el que li ha
succeït i li desitgem un aprompta recuperació.
- Informar també que l’ajuntament ha concorregut a la convocatòria d’ajuts de
la Generalitat per a la programació realitzada de música en viu de caràcter
professional per al període 2019-2020, regulada per la Resolució
CLT/723/2021, de 10 de març.
- Informar també que s’està treballant en l’elaboració del Reglament regulador
de l’ús del centre d’entitats del carrer Onze de Setembre. Una vegada comptem
amb el document de base el sotmetrem a consulta pública i a la consideració
de la resta de formacions del Consistori i de les entitats del municipi.
- Finalment, informar també que aquesta mateixa setmana s’han iniciat les
proves selectives per a la provisió d’un lloc de treball d’operari com a oficial de
2a, adscrit a la brigada municipal, com a personal laboral fix i mitjançant concurs
oposició lliure. De les 8 persones aspirants presentades, només n’han
concorregut dues a les proves de coneixements teòrics que es van realitzar el
dia 15 d’abril. Ambdues han superat l’examen de coneixements. La propera
setmana es realitzaran les proves pràctiques i es farà la valoració dels mèrits
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- Informar que en execució del Pla de Foment de l’Ocupació que promou la
Diputació de Tarragona en coordinació amb el Consell Comarcal per dur a
terme tasques forestals de prevenció d’incendis i de millora dels entorns
naturals, la brigada de cinc persones que conforma aquest pla començarà les
actuacions al nostre municipi des del proper dia 19 d’abril i fins al 20 de maig.
Es preveu que iniciïn l’actuació a la zona de Mas de Moregons i Mas de Pallarès
i llavors també passin per l’entorn i interior de La Cativera.
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dels aspirants per proposar, si és el cas, una persona per a la seva contractació.
3

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 7 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2021 (1) per un import
de 440.020,26 €.
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.
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.

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 7 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2021
(1) i que ascendeix l’import total de 440.020,26 euros.

Segon.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

27/04/2021 Secretari-Interventor

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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:
Al terme municipal del Catllar hi ha moltes urbanitzacions, algunes de les quals
a dia d’avui encara no estan urbanitzades i per tant no disposen de tots els
serveis ni millores que això suposa. És el cas de la urbanització Mas Blanc i La
Guinardera, a escassos quilòmetres del nucli.
Amb la voluntat de garantir la seguretat dels vianants i del trànsit rodat a la
urbanització, l’ajuntament pretén dur a terme una actuació consistent en la
reparació puntual del ferm per tal de garantir-ne la mobilitat segura, en aquells
carrers que requereixen d’una actuació. En cap cas les obres a realitzar tenen
la consideració d’obres d’urbanització, sinó que es tracta d’obres mínimes
necessàries per poder maniobrar amb seguretat per l’interior de la urbanització
i que els vianants puguin circular de forma segura.
L’estat general de la urbanització és correcte però és cert que hi ha trams de
carrers deteriorats en diversos punts de la urbanització que en dificulten el
trànsit rodat o d’altres en els quals cal dur a terme una actuació més completa
per poder-los condicionar.
Les feines de condicionament i millora dels carrers de la urbanització Mas Blanc
i la Guinardera en els qual cal actuar s’han recollit i detallat en la memòria
valorada dels treballs de condicionament i millora dels carrers de la urbanització
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DELS
TREBALLS DE CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CARRERS DE LA
URBANITZACIÓ MAS BLANC I LA GUINARDERA.

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

3c21cc00d56148cf971b7d51583f26c0001

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

4

Mas Blanc i la Guinardera, redactada per l’arquitecte municipal, el sr. Jonathan
López Skoog.
5

La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 28.589,28 € (vint-i-vuit mil
cinc-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims), IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del ROAS, i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, essent els
següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius,
per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la documentació
addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals destaca l'estudi
de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de qualitat general
de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi sobre el compliment
de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, si
escau.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a l’article 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost ascendeix
a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació d’aquesta
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Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del mateix
ROAS.
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competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2019/532
de data 5 de juliol de 2019.
6

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària
de condicionament i millora dels carrers de la urbanització Mas Blanc
i La Guinardera, redactada per l’arquitecte municipal, sr. Jonathan
López Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta de
28.589,28 € (vint-i-vuit mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb vint-ivuit cèntims), IVA inclòs, amb el benentès que si durant el període
d’informació pública no es presentessin al·legacions esdevindria
definitivament aprovada sense necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.

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:
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.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS A LA
MEMÒRIA VALORADA DEL MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ MAS
DE PALLARÈS.
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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Es dona compte de la següent proposta:
7

L’ajuntament creu escaient i necessària la contractació d’una empresa externa
que realitzi el manteniment de la via pública i les zones verdes de la urbanització
Mas de Pallarès, d’acord amb la memòria valorada del manteniment de la
urbanització Mas de Pallarès redactada per l’enginyer municipal, atesa
l’escassetat de recursos tècnics i humans dels que es disposa actualment per
poder escometre aquestes tasques amb garantia.

JOAN MORLÀ I MENSA

La memòria valorada redactada per l’enginyer de l’ajuntament descriu amb
detall els àmbits d’actuació, les freqüències i els treballs a realitzar, treballs que
tot seguit es relacionen:
-

Buidatge de papereres: 1 cop a la setmana
Neteja del voltant dels contenidors: 1 cop cada 15 dies
Mantenir net de males herbes les voreres de tots els vials de la
urbanització: 1 cop al mes
Manteniment de les zones enjardinades retallant les heures, arbustos
ornamentals i baladres de la zona d’accés al dipòsit segons necessitat.
No s’inclou la poda dels arbres de fulla caduca: 1 cop al mes
Poda de les washingtònies de l’entrada i voltant d’aquestes: 2 cops l’any
Desbrossada a màquina de les zones verdes: 2 cops l’any
Poda d’arbrat de la parada d’autocars, zona transformador, carrer de
vianants, plaça antic restaurant, oliveres de la zona de la piscina, parc
infantil: 1 cop l’any
Manteniment de l’enjardinat i eliminació de les males herbes de l’interior
del recinte de la piscina: 1 cop l’any

Per dur a terme la prova pilot durant el període d’un any, s’ha sol·licitat
pressupost a les següents empreses especialitzades en aquests tipus de
serveis:
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Es tracta d’una prova pilot en aquest sector per tal de determinar les actuacions
necessàries per garantir el bon estat de conservació i perllongar la vida útil dels
elements de la via pública, així com, l’adequació de la programació d’aquestes
tasques.
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- Volpal Jardins i Serveis SL, amb NIF B43765668, que ha presentat oferta per
un import total de dotze mil tres-cents quaranta-dos euros (12.342,00 €) IVA
inclòs.
- Excavacions David Fortuny SL, amb NIF B55756753 que ha presentat oferta
per un import total de setze mil sis-cents tres euros amb vuitanta-un cèntims
d’euro (16.603,81 €) IVA inclòs.
- Francisco Ruiz Aguirre (F.R.A. Servicios de Jardineria y Mantenimientos), amb
NIF 39677004A, que ha presentat oferta per un import total de tretze mil vuitcents vint-i-vuit euros amb dotze cèntims d’euro (13.828,12 €) IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
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Analitzades les ofertes econòmiques que figuren a l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada per l’empresa
VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
9

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 deu mil dos-cents euros (10.200,00 €), més dos mil cent
quaranta-dos euros (2.142,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dotze mil tres-cents
quaranta-dos euros (12.342,00 €) , amb càrrec a la partida 920-22735
del pressupost municipal per l’exercici 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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.”

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

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

3c21cc00d56148cf971b7d51583f26c0001

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

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL
DE PLAGUES A DIVERSOS SISTEMES DE CLAVEGUERAM I DE CONTROL
DE MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE A LA LLERA DEL RIU GAIÀ AL SEU
PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Al mateix temps, també es considera necessari realitzar un tractament de
prevenció i control de larves de mosquits a la llera del riu Gaià per tal d’evitar la
propagació del mosquit comú, mosca negra o mosquit tigre a les zones
humides. Aquests tractaments es realitzaran amb una periodicitat quinzenal
durant els mesos de març a octubre de 2021.
Per dur a terme aquest servei, s’ha sol·licitat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquests tipus de treballs:
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL SA
(SAHICASA), que ha presentat oferta per un import total de nou mil noranta
euros amb dos cèntims d’euro (9.090,2 €), més mil cent quaranta-vuit euros
amb noranta-vuit cèntims d’euro (1.148,98 €) en concepte d’IVA.
AC PLAGUES URBANES SL, que ha presentat oferta per un import total de
deu mil cent seixanta euros (10.160,00 €), més mil dos-cents vuitanta-vuit euros
amb vuitanta cèntims (1.288,80 €) en concepte d’IVA.
RAINS CONTROL DE PLAGAS SL, que ha presentat oferta per un import total
de onze mil euros (11.000,00 €), més mil tres-cents vuitanta-sis euros (1.386,00
€) en concepte d’IVA.
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada per l’empresa
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En el marc de la protecció de la salut pública, es considera necessari realitzar
un tractament preventiu i correctiu de la presència d’escarabats a la xarxa de
clavegueram de les següents urbanitzacions: Esplai Tarragoní, Pins Manous,
Mas d’Enric, Masia Boronat, Mas de Pallarès i Mas de Moregons. Aquests
tractaments es realitzaran del mes de maig fins el mes d’agost, amb una
periodicitat mensual.
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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.

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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE
I CONTROL AMBIENTAL SA (SAHICASA), per un import nou mil
noranta euros amb dos cèntims d’euro (9.090,2 €), més mil cent
quaranta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims d’euro (1.148,98 €) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de deu mil dos-cents trentanou euros (10.239,00 €) , amb càrrec a la partida 160-22799 del
pressupost municipal per l’exercici 2021.
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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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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

No n’hi ha.
I quan són dos quarts 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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