ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE
MAIG DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tretze de maig
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 6 DE MAIG DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 de maig 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

JORDI CABRE MARTORELL
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar també que aquesta mateixa setmana hem mantingut una reunió amb
els responsables de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona SA
(EMATSA) en la que ens han presentat el pla estratègic per als propers 10 anys
que té com a premisses bàsiques la promoció de l’estalvi d’aigua i la disminució
de la generació de CO2 en la seva activitat.
- Informar que hem tingut un intercanvi d’impressions amb el representant de
l’empresa La Porta del Cel SL, possible empresa que substituirà a l’actual
concessionària de la gestió del bar restaurant de la Torre d’en Guiu si prosperen
les negociacions entre ambdues i l’ajuntament ho autoritza. Tenen moltes
propostes per dinamitzar l’espai i aportarien una àmplia experiència en
hostaleria i restauració. Cal estar a l’aguait de les negociacions i si es demora
la situació en excés, tramitar la licitació d’una nova concessió.
- Finalment informar que l’empresa que ha contractat la Diputació de Tarragona
per fer el pla de mobilitat urbana sostenible del municipi està estudiant la
viabilitat d’obrir l’accés directe a l’aparcament nou de l’institut escola des de la
carretera per descongestionar el sector. Serà de les primeres coses que
resoldran.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2021 (1).

DE

FACTURES
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- Informar la Diputació de Tarragona ha aprovat les convocatòries de
subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021 i per la
transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per
l'exercici 2021. Estudiarem la concurrència a les diferents línies que inclouen.
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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. 9 – REMESA DE FACTURES MAIG 2021 (1) per un import
de 86.948,25 €.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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. 9 – REMESA DE FACTURES MAIG 2021
(1) i que ascendeix l’import total de 86.948,25 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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS “EL GAIÀ” PER FER FRONT A LES DESPESES
DE L’EXERCICI DE 2021.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

La partida pressupostària assignada en el pressupost del 2021 per aquesta
finalitat és de 1.500 €; és a dir que hi ha consignació pressupostària pel
reconeixement d’aquesta obligació.
L’ajuntament amb la voluntat de poder ajudar a les entitats municipals a dur a
terme les seves activitats, i així fomentar la promoció del municipi i la
participació de la ciutadania en les diferents activitats que desenvolupen, creu
oportú subvencionar a l’entitat municipal en qüestió.
Normativa d’aplicació:
- Reial Decret 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.
- Bases d’execució del Pressupost municipal.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.500 € (mil cinc-cents euros) a
la Societat de caçadors “El Gaià” del Catllar, per tal que pugui fer front
a les despeses de gestió durant l’any 2021.

JORDI CABRE MARTORELL
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Fets:
A data 30 d’abril de 2021, el sr. Joan Virgili Guari, en nom i representació de la
Societat de caçadors “El Gaià” del Catllar, va presentar una instància en la que
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per a fer front a les despeses de
funcionament de l’esmentada entitat corresponents a l’any 2021.
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Segon.

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

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos des
de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim fins
el 31 de desembre de l’exercici en curs.

JOAN MORLÀ I MENSA
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD
887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini
establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
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.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC DE LES PISCINES MUNICIPALS
DE LA TORRE D’EN GUIU.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
Fets
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El contracte és necessari per tal de prestar el servei de socorrisme aquàtic
de les piscines municipals de la Torr d’en. L’ajuntament no té els recursos
humans suficients ni aquests compten amb la qualificació professional
adequada per realitzar aquest servei d’acord amb el Decret 95/2000, de 22
de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic.

JOAN MORLÀ I MENSA

Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
342-22799 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i s'ha
procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en
endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
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S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i PPT)per part de la
secretaria, pels quals ha de regir-se la present contractació.
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que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del servei de socorrisme aquàtic
de la piscina municipal de la Torre d’en Guiu mitjançant procediment
obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de
8264,46€, i 1735,54€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
al tipus del 21%, i una durada del contracte de 72 dies.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.

Tercer.

Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè
en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

Quart.

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris
en els pressuposts posteriors
de conformitat amb l'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè. Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals les
següents persones:
L’arquitecte municipal Sr. Jonathan López Skooj, titular.
L’arquitecte municipal Sr. Josep Llop Tous, suplent.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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El secretari interventor de l’ajuntament Sr Jordi Cabré i Martorell,
titular.
La funcionària municipal, Berta Jarque Voltas, suplent.
Sisè.

Si es vol impugnar el present acord, 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 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 de l'endemà de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són tres quarts de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

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