ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE
MAIG DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia sis de maig de
dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president,
es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen
per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
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 29 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 29 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:
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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 l’Agència Catalana de l’Aigua ha convocat per al proper dia 3 de
juny de 2021 a les persones propietàries de béns i drets afectats per l’execució
del projecte constructiu de la connexió de les aigües residuals del nucli de la
Bonaigua al sistema de sanejament d’Altafulla, al terme municipal del Catllar
(Tarragonès) per a l’extensió de les actes prèvies d’ocupació. Els tràmits
avencen per a l’execució del projecte.
- Informar també que aquest passat dimarts hem mantingut una reunió amb els
responsables del Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori de la Diputació que ens han informat de les avenços en el Pla de
Prevenció d’Incendis Local i el projecte de la implantació de biomassa. També
han explicat el Pla de Prevenció Prioritari que promou la Generalitat i que amplia
el seu àmbit d’actuació i abasta des de Bonastre fins a Tarragona.
En aquest marc d’actuació ens recomanen obtenir 4 hectàrees de massa
boscosa i convertir-nos en propietaris forestals per autoabastar-nos de
combustible i tenir accés als fons públics que es destinaran a aquestes
iniciatives. Caldrà estudiar-ho.
- Informar que malgrat els esforços i la coordinació dels vigilants i el cos de
Mossos d’Esquadra persisteixen els robatoris amb força a vehicles estacionats
a l’aparcament del Camí de la Font i a la Torre d’en Guiu. Contactarem
novament amb els comandaments de Mossos d’Esquadra per intensificar la
vigilància i la detenció dels responsables per acabar amb aquest problema.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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- Finalment informar que aquest divendres es duran a terme els actes de neteja
del medi en el marc del programa “Let's Clean Up Europe” que coordinarem
l'Ajuntament, l'Institut Escola l'Agulla i La Sínia. Es respectaran els grups
bombolla d’alumnat de l'Institut Escola.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/349,
DE 28 D’ABRIL, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes d’abril 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:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

17/05/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

18/05/2021 Alcalde

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/349, de 28 d’abril:
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Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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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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.
5

En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
d’abril de 2021, i la fiscalització i el pagament de la despesa per part
de l’interventor amb el següent desglossament:

JOAN MORLÀ I MENSA

84.892,40 €
19.965,18 €
64.927,25 €
51.487,90 €

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
2021/349, de 28 d’abril, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes d’abril
de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament.”
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 el decret és ratifica per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS I BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 8 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, EL MÈDOL.
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:
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Es dóna compte de la següent proposta:
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2020 es va aprovar
inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació
del sector 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, El Mèdol.
Els Estatuts i les Bases es van sotmetre a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anunci publicat al tauler d’edictes de l’ajuntament, a l’e-tauler de la seu
electrònica, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 4 d’agost de
2020, amb CVE 2020-05125.

JOAN MORLÀ I MENSA

Acreditada la impossibilitat de notificació individual a determinades persones
interessades, es va publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Oficial de
l’Estat, núm. 91 de data 16 d’abril de 2021.
Conclosos tots els períodes d’informació pública i notificació individualitzada a les
persones interessades suara relacionats, no s’han produït al·legacions al
respecte.
Els articles 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’article 171 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, determinen el procediment
a seguir per la seva aprovació.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la
Junta de Compensació del sector 8 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, El Mèdol.
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Mitjançant escrits de notificació de data 20 de novembre de 2020, es va donar
audiència a totes les persones, físiques o jurídiques, interessades.
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Segon.

Requerir les persones propietàries del polígon perquè en el termini
de quinze dies puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la
futura Junta de Compensació del sector 8 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, El Mèdol, amb l'advertiment formal que, si no
ho fan així, es derivaran les conseqüències que disposa l'article
136.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’apartat Tercera de les bases
d’actuació.

Quart.

Requerir, transcorregut el termini expressat en el paràgraf anterior,
les persones propietàries incorporades a la junta de compensació
perquè, mitjançant escriptura pública, procedeixin a la seva
constitució formal i lliurin a aquest ajuntament còpia autoritzada per a
què procedeixi, si escau, a l’aprovació de la constitució de la junta de
compensació en el termini màxim d’un mes des de la recepció del
document públic.

JOAN MORLÀ I MENSA
17/05/2021 Secretari-Interventor
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Tercer.

Cinquè. Nomenar el Primer Tinent d’Alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda,
Afers veïnals, Joventut i Entitats com a representant municipal a la
Junta de Compensació esmentada i als seus òrgans de govern
Sisè.

Si es vol impugnar la present 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 de l’endemà de la 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 de l’endemà de la 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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

Publicar aquest acord, amb el text íntegre dels estatuts i les bases
d’actuació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i notificarho individualment a les persones propietàries del polígon, així com als
interessats que hagin comparegut a l’expedient.
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Abstencions: cap
8

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A
AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MENYS DE 15 TREBALLADORS,
AFECTATS PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DE LA COVID-19.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 a autònoms i petites
empreses de menys de 15 treballadors afectats per l’emergència sanitària de la
Covid-19, i es van sotmetre a informació pública les bases.
A la sessió del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021, es va aprovar
inicialment la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts a
autònoms i petites empreses de menys de 15 treballadors afectats per
l’emergència sanitària de la Covid-19; i es van publicar els corresponents
anuncis al Butlletí oficial de la província de Tarragona, de data 10 de març de
2021, amb núm. d’inserció CVE2021-01845, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 8371, de data 23 de març de 2021, al tauler d’anuncis electrònic
de l’ajuntament i al Diari El Punt-Avui de data 8 de març de 2021.
Atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions durant el termini
d’informació pública, la modificació de les bases ha quedat aprovada
definitivament i s’ha publicat l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí oficial de
la província de Tarragona, de data 29 d’abril de 2021, amb núm. d’inserció
CVE2021-03475.
El text publicat al BOPT núm. CVE2020-04596, de data 16 de juliol de 2020
quedarà modificat en les seves bases quarta i onzena, el text de les quals s’ha
publicat al BOPT núm. CVE2021-03475, de 29 d’abril de 2021.
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Es dona compte de la següent proposta:

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

9123828841054e3ebe099c01e2318e0f001

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable:
- Les bases municipals específiques per a la concessió d’ajuts a autònoms i
petites empreses de menys de 15 treballadors afectats per l’emergència
sanitària de la Covid-19.
- 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:
Primer.

Aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les Bases específiques
per a la concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses de menys
de 15 treballadors afectats per l’emergència sanitària de la Covid-19.

Segon.

Obrir un termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, des
de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de l’extracte de la convocatòria registrada a la Base
Nacional de Subvencions.

Tercer.

Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un
import de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 euros), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 430-48000.
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L’objecte de les bases són ajuts directes a empreses, professionals i autònoms
de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis,
indústria, activitats turístiques, etc.) afectats per la crisi de la Covid-19, per tal
de reactivar l’economia municipal del Catllar.
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Quart.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’UN ENGINYER TÈCNIC
INDUSTRIAL QUE REALITZI TASQUES D’ASSESSORAMENT I SUPORT
AL DEPARTAMENT TÈCNIC.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament necessita contractar els serveis puntuals d’un enginyer tècnic que
realitzi tasques d’assessorament i emeti els corresponents informes en els
supòsits que tot seguit es detallen:
- Tramitació dels expedients per la concessió de llicències d’obertura
d’establiments que hagi de concedir aquest ajuntament.
- Aplicació de la normativa i restriccions COVID 19 a les dependències i
instal·lacions municipals.
- Energies renovables (Enllumenat públic i Dependències municipals)
- Assessorament tècnic en reclamacions patrimonials, serveis a la via pública,
cessions d’espais municipals, etc...
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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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La dedicació que s’estima adequada per donar cobertura a les necessitats
actuals del nostre ajuntament es de 3 hores presencials a la setmana i un màxim
de 5 hores setmanals d’atenció indirecta.
Per dur a terme el servei esmentat s’ha sol·licitat pressupost als enginyers
tècnics industrials que es detallen a continuació:
- Anton Maria Anglès Cunillera, que presenta oferta anual per un import total
de 14.400,00 € , més 3.024,00 €, en concepte d’IVA.
- Ramón Bertran Reig, que presenta oferta anual per un import total de
14.600,00 € , més 3.066,00 €, en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Valorada positivament la seva àmplia experiència demostrada en aquesta
branca, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa la
contractació dels serveis de l’enginyer tècnic Sr. Anton M. Anglès Cunillera .
La Secretaria Intervenció 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 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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Firma 1 de 2

17/05/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

18/05/2021 Alcalde

- Xavier Monlleó Freixes, que presenta oferta anual per un import total de
14.800,00 € , més 3.108,00 €, en concepte d’IVA.
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.- Contractar els serveis de l’enginyer tècnic Sr. Anton M. Anglès
Cunillera per l’assessorament i suport del departament tècnic
municipal i emissió dels informes que siguin necessaris d’acord amb
el detall que consta a la part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total anual de disset mil quatrecents vint-i-quatre euros (17.424,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 920/22710 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució als adjudicataris 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.”

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:
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7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 1500
EXEMPLARS DEL LLIBRE COMMEMORATIU “ELS CASTELLS AL
CATLLAR” DE L’AUTOR JOAN ROVIRA MIRÓ.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

S’ha demanat oferta a l’empresa Imatge-9 SL, empresa amb una amplia
experiència demostrada en aquest sector i que té el contracte amb l’autor del
llibre, que ha presentat proposta per un import total de cinc mil quaranta-vuit
euros amb vuit cèntims d’euro (5.048, 08 €), més dos-cents un euros amb
noranta-dos cèntims d’euro (201,92 €) en concepte d’IVA al 4%.
En el preu ofert s’inclou també el servei de distribució en diferents portals
digitals, mitjans de comunicació, catàlegs de llibreries i el compromís de
mantindré el llibre en catàleg fins el seu exhauriment després de les eventuals
reimpressions oportunes.
Els contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària,
d’acord amb el que disposen els articles 25.1, lletra a) i 26 del LCSP, tenen la
condició de privats i es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, per
aquesta llei i les seves disposicions de desplegament i quant als efectes i
extinció pel dret privat.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant decret
2019/532, de 5 de juliol.
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Atesa la importància que pel nostre municipi ha tingut sempre la celebració de
la Diada Castellera i les grans fites aconseguides per les diferents colles en la
nostra plaça, l’ajuntament creu escaient i necessari adquirir 1500 exemplars del
llibre commemoratiu “Els Castells al Catllar”, de l’autor Joan Rovira Miró.
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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
subministrament 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació pel subministrament de 1500 exemplars del
llibre “Els Castells al Catllar”, de l’autor Joan Rovira Miró, a l’empresa
Imatge-9 SL (B43324573) per un import de cinc-mil quaranta-vuit
euros amb vuit cèntims d’euro (5.048, 08 €) de principal, més doscents un euros amb noranta-dos cèntims d’euro (201,92 €) en
concepte d’IVA al 4%.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de cinc mil dos-cents cinquanta
euros ( 5.250,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 920/22736 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució als adjudicataris 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.”
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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

Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino per explicar que l’A P A TARRACO
PINSCHER RATER Y BODEGUEROS EN ADOPCIÓN ha sol•licitat la
possibilitat d’establir un protocol per fomentar l’acollida temporal per particulars
voluntaris dels gossos que es trobin a la via pública mentre no apareix la
persona propietària o es troba una adopció definitiva, abans de passar al seu
lliurament a l’entitat encarregada de la recollida i custòdia.
El Sr. alcalde diu que com que es tracta d’un servei mancomunat, caldrà
consultar aquesta possibilitat amb el Consell Comarcal, que és qui el gestiona
per delegació dels ajuntaments.
Segueix el Sr. Marcelo Javier Tarantino per dir que el President de l’Associació
de Col·leccionistes de Xapes de Cava ha proposat reprendre les trobades al
municipi, interrompudes per l’esclat de la pandèmia. Hem convingut que serà
prudent esperar fins que acabi l’estat d’alarma el proper dia 8 de maig per veure
quines mesures hem d’aplicar a les trobades.
També apunta el Sr. Tarantino que caldrà replantejar, de cara a la nova
temporada, l’accés a les piscines municipals per la Torre d’en Guiu.
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per traslladar l’agraïment de l’equip que
gestiona la Llar d’Infants a la brigada municipal per la col•laboració en les
tasques d’enjardinament.
També comentar que ja hem iniciat la preinscripció dels ensenyaments de
música i d’anglès per al proper curs.
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8. TORN OBERT DE PARAULES
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17/05/2021 Secretari-Interventor
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I quan són dos quarts menys cinc 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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