ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE
MAIG DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-set de
maig de dos-mil 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 20 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 20 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:
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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 mitjançant Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual
s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref.
BDNS 565045) s’ha obert la possibilitat a contractar tres persones menors de
trenat anys en situació d’atur per millorar la seva incorporació al mercat laboral.
Tenim dret a tres contractes perquè la població aturada en aquesta franja d’edat
és de 50 a 199 persones.
Analitzarem els perfils professionals mes adients per donar suporta a les
diferents àrees municipals.
- Informar també que hem concorregut als ajuts que promou el Departament de
Cultura de la Generalitat identificats com a PROGRAMA.CAT sol·licitant la
inclusió de les següents actuacions programades al llarg dels següents mesos
i promoure la reactivació del sector i de potenciar la vida cultural a nivell local:
Artista/Companyia

Proposta

BETH
ASSOS. COMPANYIA DEL CORB
THE AMATEURS COMPANY
MAG LARI
THE AMATEURS COMPANY
PRODUCTORA23
EL POT PETIT

Origen
Jo Sóc la Fúria
Partícules Paral·leles
Una Nit amb El Mag Lari 2021
Strawberry Frappuccino
Tributo Pepe Rubianes
El Pot Petit en concert
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Caixet
4.235,00 €
1.573,00 €
1.723,65 €
4.840,00 €
791,34 €
2.178,00 €
5.445,00 €

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2021 (2).

3

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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
(2) i que ascendeix l’import total de 63.916,82 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:
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 10 – REMESA DE FACTURES MAIG 2021 (2) per un import
de 63.916,82 €.
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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.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNA GOSSERA A LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS DE MASIA BORONAT”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2020,
es va aprovar l’execució del projecte d’obra municipal ordinària per la
construcció d’una gossera a les instal·lacions municipals de Masia Boronat, per
import total de dos-mil cent cinquanta-un euros amb set cèntims d’euro
(2.151,07 €), mes quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims
d’euro (451,71) en concepte d’IVA.
En data 21 d’abril de 2021, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, ha emès acta de preus contradictoris en la que fa constar que durant el
transcurs de les obres, des del mes de març fins l’abril de 2021, han aparegut
preus contradictoris de partides que no es contemplaven al pressupost del
projecte que importen un total de quatre-cents quatre euros amb tres cèntims
d’euro (404,03 €) i que tot seguit es detallen:
PREU CONTRADICTORI 1
Caseta de gos XXL per a exterior de
mides 90x90x90 cm
PREU CONTRADICTORI 2
m² Arrebossat de ciment sobre parament
vertical exterior, a bona vista, acabat
rugós.
PREU RENDIMENT

201,05 €

TOTAL
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Es dona compte de la següent proposta:
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H Oficial 1ª
H Peó ordinari construcció
ud Aigua
t Morter industrial per a
enlluït d’ús corrent
% Costos indirectes
complementaris

24,50
20,46
1,50

0,545
0,459
0,005

13,37 €
9,40 €
0,01 €

44,10

0,028

1,23 €

23,99

2,000

0,49 €

TOTAL

24,48

6,30

15/07/2021 Alcalde

TOTAL PREUS CONTRADICTORIS

154,22 €
355,27 €

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la Certificació de preus contradictoris, emesa per l’arquitecte
de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, corresponent als imports
i conceptes detallats en l’acta esmentada i en la part expositiva
d’aquesta proposta, per un import total de quatre-cents quatre euros
amb tres cèntims d’euro (404,03 €), IVA inclòs.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ D’UNA GOSSERA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
DE MASIA BORONAT”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2020,
es va aprovar l’execució del projecte d’obra municipal ordinària per la
construcció d’una gossera a les instal·lacions municipals de Masia Boronat, per
import total de dos-mil cent cinquanta-un euros amb set cèntims d’euro
(2.151,07 €), mes quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims
d’euro (451,71) en concepte d’IVA.
En data 20 d’abril de 2021, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, ha emès la Certificació final de l’obra en la que fa constar que les obres
executades pel contractista EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL des
del dia 24 de febrer fins el 15 d’abril de 2021, importen un total de dos mil trescents cinquanta-set euros amb un cèntim d’euro (2.357,01), IVA inclòs.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.

Aprovar la Certificació final, emesa per l’arquitecte de l’Ajuntament,
Sr. Jonathan López Skoog, corresponent als imports i conceptes
detallats en el certificat esmentat i en la part expositiva d’aquesta
proposta, per un import total de dos mil tres-cents cinquanta-set euros
amb un cèntim d’euro (2.357,01), IVA inclòs.
Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra fent constar que,
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, 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. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TALA D’UN PI SITUAT AL
CARRER MAS DE LA CREU DE LA URBANITZACIÓ PARC DE LLEVANT 2.

En data 24 de febrer de 2021 l’arquitecte municipal va efectuar inspecció d’un
pi situat al començament del carrer Mas de la Creu de la urbanització Parc de
Llevant 2. De la inspecció es constatà que havien caigut diverses branques a
l’interior de la parcel·la situada al carrer Mas de la Creu 5 i a la via pública,
segons testimonis, a data 21 de febrer de 2021, sent necessària inclús
l’actuació del cos de Bombers.
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L’arbre presenta una inclinació pronunciada i la resta de branques superiors es
troben malmeses, suposant un risc important de caiguda. A més, de la inspecció
es va confirmar que el pi es troba situat a la via pública i no a l’interior de la
parcel·la.
Per tot això, i per tal de garantir la seguretat dels vianants, vehicles i
construccions existents, i donada la situació actual del pi anteriorment descrita,
l’Ajuntament creu escaient i necessari contractar els serveis d’una empresa
especialitzada per talar aquest pi malmès de la via pública, i perquè retirin les
restes de branques caigudes o que van deixar en la seva actuació els bombers
el passat 21 de febrer de 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Tala del pi deixant un màxim de 10 cm de tronc des del nivell de terra.
Retirada i gestió de les restes generades de l’actuació.
Degut a la proximitat amb la carretera TP-2039, es senyalitzarà
degudament la zona d’actuació en tot moment durant l’execució dels
treballs.

Per dur a terme aquest servei s’ha sol·licitat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit es detallen:
Licitador

EXCAVACIONS DAVID FORTUNY SL
VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL
JORDI BOVÉ FRAGA EXCAVACIONS
JARDINERIA

I

Import PEC
sense IVA

21% IVA

Total
pressupost

850,00 €
1.100,00 €
-€

178,50 €
231,00 €
-€

1.028,50 €
1.331,00 €
-€

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 la complicació en els treballs a executar.
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren a l’expedient, i atenent als
criteris d’adjudicació automàtics establerts en l’informe tècnic emès (objectius

JORDI CABRE MARTORELL
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En data 4 de maig, l’arquitecte tècnic municipal emet informe en el que detalla
les tasques a executar per la retirada del pi esmentat i que són les següents:
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econòmics), es conclou que la més avantatjosa és la presentada pel
contractista EXCAVACIONS DAVID FORTUNY SL.
9

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.

15/07/2021 Alcalde

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Primer.

Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa EXCAVACIONS DAVID FORTUNY
SL, per un import de vuit-cents cinquanta euros (850,00 €) més cent
setanta-vuit euros amb cinquanta cèntims d’euro (178,50 €) en
concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de mil vint-i-vuit
euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.028,50 €).
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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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Segon.

Aprovar la despesa per un import total de mil vint-i-vuit euros amb
cinquanta cèntims d’euro (1.028,50 €), amb càrrec a la partida 17121004 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
Vots en contra: cap

7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL
SENYALITZACIÓ VIAL PEL MUNICIPI.

SUBMINISTRAMENT

DE

Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de poder donar compliment a la demanda de manteniment i renovació
de la senyalització vial existent al municipi que es troba malmesa i deteriorada,
resulta necessari contractar el subministrament de senyalització vial, composta

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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per senyals de trànsit genèriques i les seves peces de fixació.
Així mateix, es considera oportú l’adquisició de plaques informatives amb les
normes de civisme bàsiques que s’han de dur a terme a la via pública en relació
als gossos de companyia fruit de l’augment considerable d’excrements de a les
places i carrers més transitats per als usuaris amb gossos.
La senyalització viària genèrica estarà fabricada en alumini i serà de dimensió
circular 600mm, triangular 700mm i octogonal 600mm segons correspongui i
dors color plata. Comptarà amb film retroreflectant RA1.
La senyalització específica estarà fabricada en acer galvanitzat rectangular de
400x300mm amb vinil segons especificacions de disseny de l’ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Senyalització genèrica
R301 (30km/h)
P15a
R2
R101

4 unitats
7 unitats
7 unitats
10 unitats

Senyalització específica
Disseny personalitzat, placa de 400x300mm d’acer galvanitzat

30 unitats

Elements auxiliars
Abraçadora d’alumini anoditzat per pal de 60mm Ø color plata
+ cargolaria

56 unitats

Per dur a terme aquest servei s’ha sol·licitat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit es detallen:
Licitador

Import
PEC

21% IVA

Total
pressupost

JORDI CABRE MARTORELL
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A continuació es detalla la quantitat d’elements a subministrar:
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SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL

1.381,13 €

290,04 €

1.671,17 €

GIROD SERVICES SL
PROSEÑAL, SL

1.468,43 €
1.990,00 €

308,37 €
417,90 €

1.776,80 €
2.407,90 €

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
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 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:
Primer.

Adjudicar la contractació del subministrament de diferent
senyalització vial pel municipi, detallada en la part expositiva

JORDI CABRE MARTORELL
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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 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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d’aquesta proposta, SEÑALS VIALS DEL VALLÈS SL, per un import
de mil tres-cents vuitanta-un euros amb tretze cèntims d’euro
(1.381,13 €) més dos-cents noranta euros amb quatre cèntims d’euro
(290,04 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de mil
sis-cents setanta-un euros amb disset cèntims d’euro (1.671,17 €).
Segon.

Aprovar la despesa per un import total de mil sis-cents setanta-un
euros amb disset cèntims d’euro (1.671,17 €), amb càrrec a la partida
920-62510 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:

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

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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8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE LA REPARACIÓ I RESTABLIMENT DEL FUNCIONAMENT
DE L’EBAR DE PARC DE LLEVANT.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per dur a terme el servei esmentat s’ha sol·licitat pressupost a Seris Enginyers
SL, amb CIF B43861467 i domicili social al c/ Felip Pedrell, 7-B, 1r 1a de
Tarragona, que presenta oferta per import de de mil nou-cents euros (1.900,00
€), més tres-cents noranta-nou euros (399,00 €) en concepte d’IVA (al tipus del
21%), essent el total de dos-mil dos-cents noranta-nou euros (2.299,00 €).
Es conclou que l’oferta presentada s’ajusta als paràmetres i preus del mercat.
Considerant la quantia d’aquest contracte, i, en base als principis d’eficiència i
celeritat, no es considera necessari sol•licitar tres ofertes formals i es valora
aquesta oferta com l’econòmicament més avantatjosa
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 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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Es necessari restablir el servei a l’estació de bombament d’aigües residuals de
Parc de Llevant, Pla Parcial 17, sector 56 del POUM per portar les aigües a
l’EDAR. Per a la seva reparació cal redactar el projecte de reparació i
restabliment del funcionament de l’EBAR de Parc de Llevant. L’ajuntament no
disposa, a la seva plantilla, dels recursos humans qualificats per realitzar
aquesta tasca.
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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 que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar els serveis de Seris Enginyers SL, amb CIF B43861467 i
domicili social al c/ Felip Pedrell, 7-B, 1r 1a de Tarragona per la
redacció del projecte de reparació i restabliment del funcionament de
l’EBAR de Parc de Llevant per un import de de mil nou-cents euros
(1.900,00 €), més tres-cents noranta-nou euros (399,00 €) en
concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de dos-mil dos-cents
noranta-nou euros (2.299,00 €).

Segon.

Aprovar la despesa per un import total anual de dos-mil dos-cents
noranta-nou euros (2.299,00 €), 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.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
16

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE FUNCIONALITATS
DEL PROGRAMA RESERVAPLAY PER LA SINCRONITZACIÓ DE
RESERVES DE LES DIFERENTS PISTES ESPORTIVES DE LA TORRE D’EN
GUIU.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2019 es va
adjudicar el subministrament i instal·lació d’un nou sistema d’automatització de
l’accés a les pistes esportives de tennis i pàdel de la Torre d’en Guiu, i alhora
es va contractar el manteniment d’aquest servei, consistent en una pàgina web
que permet gestionar amb eficiència les reserves, horaris, usuaris i obertura de
les pistes segons la reserva efectuada (Reservaplay)
Un cop en funcionament aquest nou servei, i atès que les reserves de pistes es
poden fer tant per l’aplicació del Club de Tennis o des de l’Ajuntament,
indistintament, s’ha constatat la necessitat que hi hagi una sincronització
bidireccional entre les dues bases de dades per tal d’evitar la duplicitat de
reserves en una mateixa hora.
Atès que l’empresa Softneos Engineering and computer services SL va ser
l’adjudicatària del contracte pel subministrament del sistema esmentat, es
considera escaient que, per tal d’evitar problemes d’incompatibilitat amb el
sistema implantat, sigui aquesta mateixa empresa la que dugui a terme la
implementació de l’ampliació de funcionalitats del programa Reservaplay que
permeti gestionar les reserves tant des del club de tennis com des de
l’Ajuntament.
L’empresa Softneos Engineering and computer services SL ha presentat oferta
per la sincronització bidireccional de reserves entre l’aplicació Reservaplay del
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Es dona compte de la següent proposta:
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club de tennis i la de l’Ajuntament per un import total de mil nou-cents norantacinc euros (1.995,00 €), més quatre-cents divuit euros amb noranta-cinc cèntims
d’euro (418,95 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de dos mil
quatre-cents tretze euros amb noranta-cinc cèntims d’euro ( 2.413,95 €).

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.
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 Softneos Engineering and
computer services SL, per un import de mil nou-cents noranta-cinc

JORDI CABRE MARTORELL
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Analitzada l’oferta presentada, es conclou que s’ajusta als paràmetres i preus
del mercat. Considerant la quantia d’aquest contracte, i, en base als principis
d’eficiència i celeritat, no es considera necessari sol·licitar tres ofertes formals i
es valora aquesta oferta com l’econòmicament més avantatjosa.
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euros (1.995,00 €), més quatre-cents divuit euros amb noranta-cinc
cèntims d’euro (418,95 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde
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Segon.

Aprovar la despesa per un import total de dos mil quatre-cents tretze
euros amb noranta-cinc cèntims d’euro ( 2.413,95 €), amb càrrec a la
partida 920-21602 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS I
SERVEIS DELS ENS LOCALS AFECTATS PER FENÒMENS
METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS QUE
PROMOU LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 2021.
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Es dona compte de la següent proposta:
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La Diputació de Tarragona ha convocat les subvencions per restablir els béns i
serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions
excepcionals 2021.
L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria per tal de poder fer front
a les despeses excepcionals derivades de la intervenció a realitzar a l’estació
de bombament d’aigües residuals de parc de Llevant que ha deixat de
funcionar.

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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 la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a la concessió de subvencions per restablir els béns
i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres
situacions excepcionals 2021.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
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Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per
fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part no
subvencionada.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.

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

15/07/2021 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL BAR-RESTAURANT DEL PARC
MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 7 de febrer de 2018 es
va iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb
tramitació simplificada abreujada, per a la concessió administrativa d’ús privatiu
del Bar-Restaurant de la Torre d’en Guiu i la contractació de la concessió, per
un import de licitació de 50.820,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 42.000,00 €, pressupost net, i 8,820,00 € en concepte d’Impost sobre
el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Substanciat el procediment, mitjançant Decret de l’alcaldia de data de data 4
d’abril de 2019 es va adjudicar concessió administrativa d’ús privatiu per la
gestió del bar-restaurant de la Torre d’en Guiu a l’empresa XTERNAL MEDIA
SERVICE SL, amb CIF A43115971, per l’import que es detalla tot seguit, i amb
subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovat:
Preu net:

43.393,00 €

JORDI CABRE MARTORELL
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Antecedents
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Import de l’IVA:
Preu total:

9.112,53 €
52.505,53 €
21

En data 9 d’abril de 2019 es va signar el contracte de concessió de la gestió de
servei públic del bar-restaurant del parc municipal de la Torre d’en Guiu entre
l’empresa adjudicatària i l’ajuntament.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

14/07/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

15/07/2021 Alcalde

En data 25 de maig de 2021 s’ha rebut al registre de l’ajuntament un escrit de
sol·licitud de cessió del contracte abans esmentat, formulat per Pau Tules
Armela en representació de l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE SL, amb
CIF A43115971, actual contractista, mitjançant el qual proposa la cessió del
contracte a favor de la societat PORTA DEL CEL LA PINEDA, SL, amb CIF B55694160 que passaria a ser la cessionària del contracte, subrogant-se en la
posició contractual subjectiva de XTERNAL MEDIA SERVICE SL.
Que la cessionària del contracte té la capacitat per contractar amb
l’administració i compleix amb el requisit de solvència exigida al contractista
actual, està degudament classificat i no està incurs en una causa de prohibició
de contractar, doncs es manté la seva situació en tant que participant en el
procés de contractació iniciat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 7 de febrer de 2018.
Fonaments de Dret
La legislació aplicable és:
- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.
- 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.
- 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.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò
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JOAN MORLÀ I MENSA

L’article 214 de la LCSP, relatiu a la cessió dels contractes, en condiciona la
seva materialització a que la cessió contractual estigui establerta en els plecs,
que l'òrgan de contractació l'autoritzi de manera prèvia i expressa. El cedent ha
de tenir executat com a mínim el 20% de l’import del contracte. El cessionari ha
de tenir capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència necessària i
que la cessió es formalitzi en escriptura pública, entre cedent adjudicatari i
cessionari.
La clàusula 26 del Plec de clàusules administratives, relatiu a la cessió o
arrendament de la concessió disposa:
“Els drets i les obligacions dimanants de la concessió poden ser cedits pel
concessionari a un tercer, prèvia autorització per escrit de l‘ajuntament, sempre
que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació de la concessió, i de la cessió no resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat.
La cessió es produirà si es compleixen els següents requisits:
1. Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
2. Que el cedent hagi efectuat l'explotació durant almenys una cinquena part
del termini de durada de la concessió.
3. Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Ajuntament i solvència
i no estigui incurs en cap causa de prohibició per contractar.

JORDI CABRE MARTORELL
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no modificat ni derogat per les disposicions esmenades anteriorment.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de normes
concordants.
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
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4. Que la cessió es formalitzi, entre adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
23

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.”
Examinat l’informe emès pel secretari interventor que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb
la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia.
No obstant, 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
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Autoritzar la cessió del contracte de concessió del servei públic del
bar-restaurant del parc municipal de la Torre d’en Guiu, del que és
adjudicatari l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE SL, amb CIF
A43115971, a l’empresa PORTA DEL CEL LA PINEDA, SL, amb CIF
B-55694160.
Com a conseqüència de la cessió, l’empresa cessionària quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

Segon.

Concedir al cedent i al cessionari un termini de 15 dies, a comptar des
de la data de notificació del present acord per a aixecar l’escriptura

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb el que preveu l’art. 111.4 de la LCSP, no es podrà procedir a la
devolució de la garantia prestada per l’empresa cedent mentre no estigui
formalment constituïda la del cessionari.
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pública d’aquesta cessió i lliurar una còpia simple de la mateixa a
l’ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.

Requerir a l’empresa PORTA DEL CEL LA PINEDA, SL perquè
constitueixi la garantia definitiva de per import de 2.169,65 € i la
garantia complementària de 1.301,79 €, que és el mateix import de la
que té dipositada l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE SL
(adjudicatària cedent).

Quart.

Un cop estigui formalment constituïda la garantia de PORTA DEL
CEL LA PINEDA, SL, retornar la garantia definitiva a l’empresa
XTERNAL MEDIA SERVICE SL.

Cinquè. Notificar aquest acord d’autorització de cessió del contracte de
concessió del servei públic del bar-restaurant del parc municipal de la
Torre d’en Guiu als legals representants de les empreses XTERNAL
MEDIA SERVICE SL, en qualitat d’adjudicatària cedent i PORTA DEL
CEL LA PINEDA, SL, cessionària del contracte, fent constar que si es
vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL
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12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS EN LA “MEMÒRIA
VALORADA PEL MANTENIMENT DE PART DE LES FRANGES DE
PROTECCIÓ I MESURES CONTRA INCENDIS”.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Fets
L’Ajuntament té aprovada la “memòria valorada pel manteniment de part de les
franges de protecció i mesures contra incendis” que ha rebut finançament del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
per a la seva execució. El termini per a la realització dels treballs finalitza el
proper dia 31 de juliol de 2021 i el termini per a la justificació finalitza el dia 15
de setembre de 2021.
L’ajuntament no disposa dels recursos humans ni dels mitjans material
adequats per realitzar les tasques previstes i en el termini referit essent, en
conseqüència, necessari el contracte.
S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) per part de la secretaria, pel qual, juntament amb la i la memòria
valorada, ha de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte.

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i s'ha
procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

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

2a96e3d4a2754bc79cc5dfb0ba41321f001

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

25

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 que
no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant,
RGLCAP).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació dels treballs inclosos en la
“memòria valorada pel manteniment de part de les franges de
protecció i mesures contra incendis” mitjançant procediment obert
simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de 33.578,23 €, i
7.051,43 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus
del 21%.

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.

Cinquè. Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals les
següents persones:

JORDI CABRE MARTORELL
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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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L’arquitecte municipal Sr. Jonathan López Skooj, titular.
L’arquitecte municipal Sr. Josep Llop Tous, suplent.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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.
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.
13. TORN OBERT DE PARAULES

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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No n’hi ha.
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