ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE JUNY DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint-i-nou de
juny 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 Extraordinari amb urgència 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 DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
De conformitat amb el que disposen els articles 99 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 112.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l’alcaldia proposa declarar la urgència de la sessió.
Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió, 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 la proposta és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 17 de juny 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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/568,
DE 21 DE JUNY, D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN NOU
COMPRESSOR DE L’EQUIP DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE MÈDIC I
MODIFICACIÓ DE LA UBICACIÓ DELS ALTRES DOS INSTAL•LATS AL
SEU DIA.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/568, de 21 de Juny:
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE JUNY DE
2021.
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“En data 18 de juny, els serveis tècnics municipals emeten informe en el que
fan constar que, atès el mal funcionament que presenten els compressors de
l’equip de climatització del Centre Mèdic, esdevé necessària la substitució d’un
compressor que ja no funciona, així com també la modificació de situació dels
altres dos instal·lats, ja que l’actual ubicació no optimitza els seu rendiment.
Amb aquesta finalitat, en data 4 de juny de 2021 es va sol·licitar pressupost a
sis empreses especialitzades en aquest tipus d’instal·lacions i, un cop finalitzat
el termini màxim per a la presentació d’ofertes, es comprova que només s’ha
rebut l’oferta presentada per l’empresa ESWELL FACILITY SERVICES SL que
tot seguit es detalla:
Import PEC
sense IVA

Licitador

JOAN MORLÀ I MENSA

2.340,80€

491,57€

Total
pressupost

2.832,37€

Un cop revisada la documentació que acompanya l’oferta econòmica, s’ha
constatat que s’ajusta al pressupost base de licitació i compleix amb les
característiques tècniques i treballs a realitzar que s’estableixen en l’informe
emès pels serveis tècnics municipals, treballs que s’hauran d’executar dins el
termini màxim de deu dies hàbils, tal i com es feia constar a la sol·licitud d’oferta
enviada als possibles licitadors.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de subministrament,
entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment
adequat per la contractació és el del contracte menor.
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 l’alcaldia és competent per a l’adopció del present acord, d’acord amb
el que estableix 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
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ESWELL FACILITY SERVICES, S.L.

21% IVA
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del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de
febrer de 2014.
4

D’acord amb l’article 118 de l’esmentada Llei, 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 i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar el subministrament d’un nou compressor i els treballs de
modificació de situació dels altres dos instal·lats al Centre Mèdic,
d’acord amb el que s’estableix a l’informe dels serveis tècnics
municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista ESWELL FACILITY SERVICES SL, per un import de dos
mil tres-cents quaranta euros amb vuitanta cèntims d’euro (2.340,80
€) més quatre-cents noranta-un euros amb cinquanta-set cèntims
d’euro (491,57 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de dos mil vuit-cents trenta-dos euros
amb trenta-set cèntims d’euro (2.832,37 €) amb càrrec a la partida
920/62304 del pressupost municipal per a l’exercici de 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 la persona adjudicatària 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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

En conseqüència, RESOLC:
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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 des del dia següent al de la seva notificació.
Cinquè. Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc i a la
Junta de Govern Local per la seva ratificació.
Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret d’alcaldia número
2021/568, de 21 de juny, per l’adjudicació del subministrament d’un nou
compressor pel Centre Mèdic i pels treballs de modificació de la ubicació dels
altres dos instal·lats pel seu correcte funcionament amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI DURANT
L’ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió de l’oferta
turística i cultural del municipi, creu necessari contractar amb Tac12 televisió
l’enregistrament de 2 reportatges en llocs significatius de la nostra població,
amb continguts i convidats d’interès, i dues campanyes publicitàries de 180
espots.
L’empresa Tacdotze Entitat Pública Empresarial, canal de Televisió de
proximitat, equipat convenientment per afavorir la difusió, el coneixement i al
divulgació dels principals esdeveniments del territori, que compta amb la
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca, ha formulat la seva
oferta econòmica per un import de dos mil tres-cents noranta euros (2.390,00 €)
més cinc-cents un euros amb noranta cèntims d’euro (501,90 €) en concepte
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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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d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de dos mil vuit-cents noranta-un euros
amb noranta cèntims d’euro ( 2.891,90 €).
6

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.

Firma 2 de 2
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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.
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 de l’enregistrament de 2 reportatges i dels
180 espots publicitaris, tal i com es descriu a la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a
la televisió pública del camp de Tarragona Tac12, per un import total
de dos mil tres-cents noranta euros (2.390,00 €) més cinc-cents un
euros amb noranta cèntims d’euro (501,90 €) en concepte d’IVA (al
tipus del 21%), essent el total de dos mil vuit-cents noranta-un euros
amb noranta cèntims d’euro ( 2.891,90 €).
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Segon. Aprovar la despesa per import de dos mil vuit-cents noranta-un euros
amb noranta cèntims d’euro (2.891,90 €), amb càrrec a la partida 92022602 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’adjudicatària 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

5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 2000
TRÍPTICS INFORMATIUS DELS ACTES D’ESTIU I DE LA IL•LUSTRACIÓ A
COLOR DEL SEGUICI POPULAR DEL CATLLAR EN FORMAT DIGITAL.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió dels actes
lúdic culturals de l’estiu, creu escaient contractar el subministrament de 2.000
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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tríptics informatius, i la il·lustració a color del seguici popular del Catllar, en
format digital apte per a impremta, per tal que pugui ser imprès en samarretes
i trencaclosques.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

D&P que presenta oferta per 2.000 unitats per import total de dos-cents
vuitanta-nou euros amb cinc cèntims d’euro (289,05 €) més seixanta euros
amb setanta cèntims d’euro (60,70 ) en concepte d’IVA.

-

Dopigraf que presenta oferta per 2.000 unitats per import total de dos-cents
vuitanta euros amb seixanta-vuit cèntims d’euro (280,68 €) més cinquantavuit euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (58,94 €) en concepte d’IVA.

Pel subministrament de la il·lustració a color en format imprimible dels seguici
popular del Catllar, s’ha demanat oferta al contractista Octavi Torné Bacaria que
presenta oferta per un import total de quatre-cents cinquanta euros (450,00€),
més noranta-quatre euros amb cinquanta cèntims d’euro (94,50 €) en concepte
d’IVA.
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
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Pel subministrament dels tríptics informatius s’ha demanat pressupost a les
empreses que tot seguit es relacionen:
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incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
9

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 del subministrament dels 2000 tríptics
informatius, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa Dopigraf, amb NIF E43309731, per un import total de trescents trenta-nou euros amb seixanta-dos cèntims d’euro (339,62 €)
IVA inclòs, i del subministrament de la il·lustració a color, en format
imprimible, dels seguici popular del Catllar, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb el contractista Octavi Torné Bacaria, amb
DNI núm. 39722293M, per un import total de cinc-cents quarantaquatre euros amb cinquanta cèntims d’euro (544,50 €) IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de set-cents trenta euros amb
seixanta-vuit cèntims d’euro (730,68 €), més cent cinquanta-tres
euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (153,44 €) en concepte
d’IVA, amb càrrec a la partida 338-22602 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.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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

JOAN MORLÀ I MENSA

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS PER A LA PROJECCIÓ DE TRES PEL•LÍCULES DE CINEMA A
L’AIRE LLIURE EN DIFERENTS INDRETS DEL MUNICIPI DURANT L’ESTIU
DE 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar, en el marc de les diferents activitats culturals i d’oci
que es celebren durant la temporada d’estiu, considera escaient la contractació
de la projecció de diverses pel·lícules de cinema a l’aire lliure a diferents punts
del municipi (urbanitzacions La Cativera, Parc de Llevant i Esplai Tarragoní).
En concret es volen realitzar les següents projeccions:
Dios mío, però que hemos hecho...ahora? – dia 3 de juliol a les 22.00h
Lloc: Urb. La Cativera – Camp de Futbol.
Scooby! – dia17 de juliol a les 22.00 h
Lloc: Urb. Esplai Tarragoní – Carrer Mare de Déu de Montserrat
Bohemian Rhapsody – dia 31 de juliol a les 22.00 h.
Lloc: Urb. Parc de Llevant – carrer Bernat d’Olzinelles
Per la contractació d’aquest servei, l’empresa DARMÓSMUSIC PROJECTS ha
presentat oferta que importa un total de 1.775,70 €, més 372,90 € en concepte
d’IVA, oferta que figura en l’expedient de contractació.

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació de la projecció de tres pel·lícules de cinema
a l’aire lliure a les urbanitzacions La Cativera, Parc de Llevant i Esplai
Tarragoní, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa DARMÓSMUSIC PORJECTS, amb NIF J55650972, per un
import total mil set-cents setanta-cinc euros amb setanta cèntims
d’euro (1.775,70 €) més tres-cents setanta-dos euros amb noranta
cèntims d’euro (372,90 €) en concepte d’IVA .

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de dos-mil cent quarant-vuit
euros amb seixanta cèntims d’euro set-cents trenta euros amb
seixanta-vuit cèntims d’euro (730,68 €), més cent cinquanta-tres
euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (153,44 €) en concepte
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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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d’IVA, amb càrrec a la partida 338-22602 del pressupost municipal
per l’exercici 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

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

Cinquè. Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte,
segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
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’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS
CULTURALS DELS ENS LOCALS QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, ANUALITAT 2021.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La Diputació de Tarragona ha convocat les subvencions per a la contractació de
les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals per
l’exercici de 2021.
Anualment l’ajuntament programa actuacions d’artistes i entitats incloses al
catàleg referit (e-catàleg) per a la celebració de diades castelleres o actuacions
musicals el cost de les quals no pot assumir íntegrament l’ajuntament i així, de
passada, fomentar i potenciar l’accés a les manifestacions culturals de la població.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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 contractació de les activitats incloses en el
catàleg de programacions culturals dels ens locals per l’exercici de
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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L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria que per als municipis
amb una població de dret de 2.000 a 5.000 habitants preveu una quantia
individualitzada de 6.036 € per municipi per tal de poder fer front a les despeses
de contractació, IVA inclòs.
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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.

Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS
CULTURALS O D’INTERÈS PER LA CIUTADANIA, DE CARÀCTER
SINGULAR, QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT
2021.
Es dona compte de la següent proposta:
La Diputació de Tarragona ha convocat les subvencions per a projectes i
activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per
l’exercici de 2021.
Aquesta convocatòria permet obtenir finançament per totes aquelles activitats que
siguin d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari o altres
degudament justificades.
L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria que preveu una quantia
màxima de 20.000 € per municipi i per als municipis amb una població de dret de
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Abstencions: cap
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2.000 a 5.000 habitants es subvencionarà fins al 65% del pressupost elegible, IVA
inclòs.
15

Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda en la qual es
relacionen les diferents activitats singulars, fóra de la programació estable,
culturals i d’interès ciutadà promogudes des de la regidoria de cultura.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 projectes i activitats culturals o d’interès per la
ciutadania, de caràcter singular, per l’exercici de 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.

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.
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Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

9. PROPOSTA PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE EN
MODALITAT D’ARRENDAMENT (RÈNTING) OPERATIU AMB O SENSE
OPCIÓ A COMPRA PER L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de 27 d’agost de
2020 es va aprovar l’expedient per al subministrament d’un vehicle tot terreny
en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense opció a compra per
l’ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris
d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de 20.000 € de principal més
4.200 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una
durada del contracte 48 mesos, es va aprovar el plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la
contractació i es disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.
Substanciat el procediment, s’ha constatat, i així queda reflectit a l’expedient,
que no s’ha presentat cap oferta de licitació en els terminis establerts.
A aquest efecte, mitjançat acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament
de data 21 de gener de 2021 es va declarar deserta la licitació mitjançant
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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procediment obert simplificat amb varis criteris d’adjudicació i es va aprovar
l’inici d’un nou expedient mitjançant procediment negociat sense publicitat.
17

JOAN MORLÀ I MENSA

Substanciat el procediment i feta la invitació de fins a 9 possibles candidates,
dins el termini atorgat a l’efecte només l’entitat TRANSTEL, SA, amb CIF
A46063814 i domicili a l’Avinguda de Madrid, número 26 de Riba-Roja de Túria,
València, ha presentat oferta.
L’oferta presentada és per un import total de 39.168 €, dels quals 23.500 €
responen al lloguer del vehicle i 15.668 € ho són en concepte de gestió de
manteniment. A més, s’afegeixen 9.546,90 € en cas d’exercir l’opció de compra
del vehicle transcorregut el període de vigència del contracte.
L’objecte del contracte és el subministrament mitjançant arrendament (rènting)
amb o sense opció a compra d’un vehicle amb l'equipament, accessoris i
manteniment que s'especifiquen al Plec de clàusules tècniques.
D’acord amb el quadre de característiques tècniques del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, al que remetia la invitació al procediment, el
pressupost base de licitació era de 22.314,05 € IVA exclòs, essent el pressupost
base IVA inclòs al tipus del 21% de 27.000 € i el Valor Estimat del Contracte
(VEC) de 22.314,05 €.
Fonaments de dret
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).

JORDI CABRE MARTORELL
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D'acord amb l'article 168.a) 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic, relatiu a l’aplicació del procediment negociat sense publicitat,
els òrgans de contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment
negociat sense la publicació prèvia d’un anunci de licitació, exclusivament i
entre d’altres supòsits, quan no s’hagi presentat cap oferta; cap oferta
adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de participació
adequada en resposta a un procediment obert, sempre que les condicions
inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas
es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de
retribució.
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Reglament General de la Llei de Contractes aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, amb l’última modificació del Reial Decret 773/2015,
de 28 d’agost.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Plec de clàusules particulars i tècniques aprovats per la Junta de Govern de
27 d’agost de 2020, en tot el que resulti d’aplicació adaptat a les particularitats
del procediment negociat.
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

L’article 150.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic estableix que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició admissible d’acord amb els criteris que figuren en el
plec, deduint-se “a sensu contrario” que es podrà declarar deserta una licitació
en la que no existeixi cap oferta admissible.
L’article 63.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic disposa que cal publicar al perfil de contractant la declaració de desert
del procediment de licitació del contracte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Excloure de licitació a l'empresa TRANSTEL, SA, amb CIF
A46063814, en tant que no s'ajusta als requisits mínims establerts al
plec, a l’haver presentat una proposta amb preu superior al
pressupost base de licitació.

Segon.

Declarar deserta la licitació per al subministrament d’un vehicle tot
terreny en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense
opció a compra per l’ajuntament, mitjançant procediment negociat
sense publicitat.
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Els articles 116 i 117 de la LCSP obliguen a tramitar l’expedient escaient per a
la celebració de contractes per part de les administracions públiques.
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Tercer.

Notificar aquest acord a l’empresa TRANSTEL, SA i publicar-lo al
perfil del contractant.
19

Quart.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I
DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS
INTERPOSAT CONTRA L’AJUNTAMENT 155/2021-F.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament necessita contractar el servei d’assistència i direcció lletrada per
la defensa del recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret de
l’alcaldia de 19 de febrer de 2021 de desestimació de la pretensió de
regularització de quotes de la seguretat social d’una persona empleada publica.
El recurs ha estat admès a tràmit, es substanciarà per procediment abreujat i
en coneixerà el Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

JORDI CABRE MARTORELL
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Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
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Per realitzar la prestació d’aquest servei, s’ha sol·licitat pressupost a l’advocat
Josep Pallejà Monné, que presenta l’oferta que tot seguit es detalla, atès que
aquest forma part de l’assessoria SUGRANYES ASSESSORS, SL encarregada
l’assessoria laboral i fiscal de l’ajuntament. A més, es considera que l’oferta
presentada s’adequa a les tarifes d’honoraris d’aquest tipus de serveis
professionals.

JOAN MORLÀ I MENSA

A més, es necessari comptar amb la corresponent representació processal, que
serà exercida per la procuradora dels tribunals Sra. Ana Torres Ayza, NIF
52597700N i que proposa una provisió de fons per import de 200 €, més IVA al
tipus impositiu del 21%.
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.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Mitjançant la societat CAPITAL RETURN RECOBRO JUDICIAL, ON-LINE, SL,
amb NIF b43869676, es proposa una quantia de 4.000 € per al supòsit de
desestimació de la demanda o de 2.500 € en cas d’estimació, amb una provisió
de fons de 2.500 €. En cas de necessitat de plantejar recurs o comparèixer en
segona instància, caldria suplementar 1.250 €. Aquests imports cal
incrementar-los amb l’IVA corresponent al tipus impositiu del 21%.
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.

Contractar els serveis de l’advocat Josep Pallejà Monné, per la
defensa lletrada, en el marc de la jurisdicció contenciós
administrativa, de l’ajuntament en el recurs contenciós administratiu
155/2021-F que coneix el Jutjat del Contenciós Administratiu número
2 de Tarragona.

Segon.

Contractar els serveis de la procuradora dels tribunals Sra. Ana
Torres Ayza, per la representació processal de l’ajuntament en el
marc de la jurisdicció contenciós administrativa, en el recurs
contenciós administratiu 155/2021-F que coneix el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

Tercer.

Aprovar la despesa que pot importar com a màxim la quantitat de
quatre-mil euros (4.000 €) més vuit-cents quaranta euros (840 €) en
concepte d’IVA, segons els criteris orientadors en matèria d’honoraris
professionals aprovats pel Consell de l’Advocacia Catalana, pel que
fa a la defensa jurídica de l’ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Així mateix, aprovar la quantia dos-cents euros (200,00 €) més
quaranta-dos euros (42,00 €) en concepte de representació
processal,
La despesa total és de cinc-mil vuitanta-dos euros (5.082,00 €) i es
finançarà amb càrrec a la partida 920/22604 del pressupost municipal
per l’exercici 2021.
Quart.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11.
PROPOSTA
DE
RESOLUCIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT DE 1500 EXEMPLARS DEL LLIBRE “ELS CASTELLS
AL CATLLAR”, DE L’AUTOR JOAN ROVIRA MIRÓ PER IMPOSSIBILITAT
D’EXECUTAR LA PRESTACIÓ EN ELS TERMES PACTATS INICIALMENT I
NOVA ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2021 es va
adjudicar el 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 dos-cents un euros amb noranta-dos cèntims d’euro (201,92
€) en concepte d’IVA al 4%, essent l’import total de cinc mil dos-cents cinquanta
euros ( 5.250,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 920/22736, mitjançant
el procediment del contracte menor.
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Abstencions: cap

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

4cf95d68f68942f8888bd8abef43f930001

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

22

Posteriorment, l’empresa adjudicatària ha comunicat a l’ajuntament que el llibre
que ha editat ha sofert una profunda variació un cop completat el treball de
l’autor que ha augmentat el volum de pàgines escrites i per tant el cost d’edició.
Així l’obra inicialment contractada és substancialment diferent a l’obra resultant,
doncs de les 144 pàgines s’ha passat a les 208.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

15/07/2021 Alcalde

Així les coses, l’adquisició de 1500 exemplars del llibre “EL CATLLAR: PASSIÓ
CASTELLERA”, de l’autor Joan Rovira Miró, a l’empresa Imatge-9 SL
(B43324573) presenta les xifres que tot seguit es detallen, essent el canvi més
profund respecte de la modificació del títol:
Preu unitari: 4,50 € IVA inclòs.
Preu: 6.490, 38 €
IVA, 4%: 259,62 €
Total: 6.750,00 €
El nou preu ofertat és superior al 20% del preu inicial del contracte IVA exclòs.
L’empresa no ha subministrat cap unitat de les contractades ni ha incorregut en
cap despesa que sigui indemnitzable dimanant del contracte.
Fonaments de dret.
Normativa aplicable:
a) 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.
Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
LMRLC.
e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
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JOAN MORLÀ I MENSA

L’article 211.1g de la Llei de Contractes determina la impossibilitat d’executar
la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar
el contracte segons els articles 204 i 205 de la Llei o quan donant-se les
circumstàncies de l’article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o
conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en quantia superior, en més o en
menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, iva exclòs.
Pel què fa als efectes de la resolució del contracte en el supòsit referit el té dret
a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar,
excepte que la causa sigui imputable al contractista o que el contractista rebutgi
la modificació proposada per l’Administració, ex article 213.4 LCSP.
L’article 213.6 LCSP estableix que en el moment d’incoar l’expedient de
resolució del contracte, entre d’altres causes, per la impossibilitat d’executar la
prestació en els termes pactats inicialment, es pot iniciar el procediment per a
l'adjudicació del nou contracte, si bé l'adjudicació quedarà condicionada a
l'acabament de l'expedient de resolució.
D’acord amb l’article 307 de la LCSP la resolució del contracte dona lloc a la
recíproca devolució dels béns i de l’import dels pagaments realitzats; no obstant
això, la LCSP preveu que quan això no sigui possible o convenient per a
l’Administració, aquesta haurà d’abonar el preu dels efectivament lliurats i
rebuts de conformitat. No escau indemnització doncs la causa de resolució no
es imputable a l’administració.

JORDI CABRE MARTORELL
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f) 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 allò que no
s’oposi a la LCSP.
g) 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.
h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 57/03,
de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, que la
modifica.
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Administracions
Públiques.
j) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
k) Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
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Així doncs, pel que fa a la causa de resolució del contracte es deu a la
impossibilitat d'executar-lo en els termes inicialment pactats i degut a la
impossibilitat de modificar la prestació en el termes previstos a la LCSP.

JOAN MORLÀ I MENSA

A més, l’ajuntament manté un preu d’adquisició de 4,50 € exemplar addicional
durant dos anys i una sèrie de prestacions accessòries relatives a la difusió de
la publicació o la inclusió dins la col·lecció castellera de l’editorial Cossetània
anomenada “L’Aixecador”, que consten descrites a l’oferta presentada i es
mantenen en idèntiques condicions que les de l’oferta inicial.
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 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
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

JORDI CABRE MARTORELL
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S’ha demanat nova oferta a l’empresa Imatge-9 SL, empresa que té el contracte
amb l’autor del llibre, i que ha presentat proposta per un import de sis-mil quatrecents noranta euros amb trenta-vuit cèntims d’euro (6.490,38 €), més dos-cents
cinquanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims d’euro (259,62 €) en concepte
d’IVA al 4%, essent el total de sis-mil set-cent cinquanta euros (6.750,00 €) IVA
inclòs.
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incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
26

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.

Aprovar la resolució del contracte subministrament de 1500
exemplars del llibre “Els Castells al Catllar”, de l’autor Joan Rovira
Miró, adjudicat 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 dos-cents un euros amb noranta-dos cèntims d’euro
(201,92 €) en concepte d’IVA al 4% mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de data 6 de maig de 2021.

Segon.

Aprovar la liquidació del contracte, d'acord amb allò exposat en la
fonamentació del present acord, sense cost per l’ajuntament ni per al
contractista i sense haver de procedir a la devolució de cap exemplar
per manca de subministrament.

Tercer.

Adjudicar la contractació pel subministrament de 1500 exemplars del
llibre “EL CATLLAR: PASSIÓ CASTELLERA”, de l’autor Joan Rovira
Miró, a l’empresa Imatge-9 SL (B43324573) per un import de sis-mil
quatre-cents noranta euros amb trenta-vuit cèntims d’euro (6.490,38
€), més dos-cents cinquanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims
d’euro (259,62 €) en concepte d’IVA al 4%.

Quart.

Aprovar la despesa per un import total de sis-mil set-cent cinquanta
euros (6.750,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 920/22736 del
pressupost municipal.

Cinquè. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments si és el cas.
Sisè.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
27

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’EXECUCIÓ 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:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2021 es va iniciar
l’expedient de contractació del 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”, mitjançant
procediment obert simplificat sumari, per un import de licitació de 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%.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes de la licitació esmentada, en data
25 de juny de 2021 es procedeix a l’obertura del sobre únic digital que, d’acord
amb el que s’estableix al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
del contracte de serveis, havia de contenir la declaració responsable de
compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb
l’Administració i la proposició avaluable mitjançant el criteris automàtics, a
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Vots en contra: cap
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és la següent:
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- GIL FORESTAL SL
- TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL
- EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA SL
- CONTRATAS ANCAR SL
- ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS SL
- HULEX GESTIÓN AMBIENTAL SL
- BECEITE FORESTAL SL
- ANDREU CAMPDEPADRÓS

JOAN MORLÀ I MENSA

Un cop revisades i avaluades les propostes presentades i aplicats l’únic criteri
de valoració, l’econòmic el resultat de la puntuació obtinguda és la següent:
Ordre

Empresa

Oferta econòmica
(IVA inclòs)
27.628,17€

1

EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA S.L.

2

HULEX GESTIÓN AMBIENTALS.L.

28.533,43€

3

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS S.L.

29.996,69€

4
5

GIL FORESTAL S.L.
TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL

32.850,04€
33.872,74

6
7
8

BECEITE FORESTAL S.L.
ANDREU CAMPDEPADRÓS
CONTRATAS ANCAR S.L.

35.313,17€
37.120,74€
39.410,76€

En conseqüència, escau proposar com a oferta més avantatjosa la presentada
per la societat EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA SL per un import
de vint-i- dos mil vuit-cents trenta-tres euros amb vint cèntims (22.833,20€) més
quatre mil set-cents noranta-quatre euros amb noranta-set cèntims (4.794,97€)
en concepte d’IVA, essent el total de vint-i-set mil sis-cents vint-i-vuit euros amb
disset cèntims (27.628,17€).
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Comprovat que compleixen els requisits establerts al PCAP, escau admetre les
proposicions presentades.
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FONAMENTS DE DRET

JOAN MORLÀ I MENSA

a) 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. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la LMRLC.
e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
f) 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 allò que no s’oposi a la LCSP.
g) 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.
h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei
57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local, que la modifica .
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Admons.
Públiques.
j) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
k) Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic
d’empreses Licitadores de la Generalitat.
l) Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
D’acord amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica i professional, l’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu
digital i s’avaluarà d’acord als criteris avaluables mitjançant fórmules establerts
en el Plecs de clàusules administratives particulars. La valoració de les ofertes

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

29

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

4cf95d68f68942f8888bd8abef43f930001

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

es podrà realitzar de forma automàtica mitjançant dispositius informàtics. Les
ofertes presentades i la seva documentació serà accessible amb mitjans
informàtics des del moment de l’adjudicació del contracte.
No es requerirà la constitució de garantia definitiva i la formalització del
contracte es podrà efectuar mitjançant la firma de l’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació.

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar el contracte del servei per a l’execució de treballs inclosos
en la “memòria valorada pel manteniment de part de les franges de
protecció i mesures contra incendis” a l’empresa EXPLOTACIONS
FORESTALS M. BAUTISTA SL, amb NIF 45834098C, per l’import
que es detalla tot seguit, i amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovats, que formaran part de la
documentació contractual:
Preu net:
Import de l’IVA:
Preu total:

22.833,20 €
4.794,97 €
27.628,17 €

Segon.

El pagament del servei es realitzarà mitjançant la presentació de la
corresponent factura de forma mensual, prorratejant l’import adjudicat
amb la indicació de la part que correspongui a l’impost sobre el valor
afegit i d’acord amb allò establert en el Plec de clàusules
administratives particulars.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, fent constar que si es vol impugnar aquesta
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, segons el
que estableix la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, és de 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.
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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.
En quant a l’empresa adjudicatària, advertir-la que la formalització del
contracte s'efectuarà mitjançant l’acceptació de la notificació
d’adjudicació, que haurà de ser retornada a l’ajuntament, signada
digitalment per l’adjudicatari dins els tres dies hàbils següents al de la
recepció de la notificació .

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Quart.

Disposar la despesa de vint-i-set mil sis-cents vint-i-vuit euros amb
disset cèntims (27.628,17€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
151-21005 del pressupost de l’any 2021.

Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.
Sisè.

Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l'Impost sobre el Valor Afegit.
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.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME QUE FORMULA
L’AJUNTAMENT SOBRE LA VIABILITAT DEL PROJECTE DE LA
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA “LES TAPIOLES 1”, AL TERME
MUNICIPAL DE RENAU I SOBRE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE
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LES INFRAESTRUCTURES D’EVACUACIÓ DES DE SET RENAU FINS A
SET ALTAFULLA A TRAMETRE A L’OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I
AVALUACIÓ AMBIENTAL
DELS SERVEIS TERRITORIALS A
TARRAGONA PER TAL QUE LA PONÈNCIA D’ENERGIES RENOVABLES
ES PRONUNCIÏ.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a
Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha
traslladat a l’ajuntament els projectes de la instal•lació solar fotovoltaica “les
Tapioles 1” i “les Tapioles 2”, als termes municipals de Renau i Vilabella i sobre
l’estudi d’impacte ambiental de les infraestructures d’evacuació des de SET
Renau fins a SET Altafulla per complimentar el tràmit de consulta prèvia sobre
la viabilitat de la seva implantació, que haurà de ser considerada per la
Ponència d'energies renovables.
demanat a l’Ajuntament que faci les aportacions que cregui oportunes per tal
que la Ponència d’energies renovables es pronunciï sobre la viabilitat dels
projectes de la instal·lació solar fotovoltaica “les Tapioles 1” i “les Tapioles 2”,
als termes municipals de Renau i Vilabella.
Escau doncs, formular aquelles observacions i al·legacions que des de
l’ajuntament permetin defensar l’interès del comú del veïnat. Així, a aquests
efectes, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès l’informe que es transcriu tot
seguit:
“La planta o plantes de captadors solars fotovoltaics que s’ha de construir al
terme municipal de Renau no afecta el nostre territori. En canvi, sí que l’afecta
la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió que ha d’evacuar l’energia
produïda fins la subestació d’Altafulla.
La línia que es projecta és aèria, sustentada sobre torres metàl·liques d’altura
superior a 15 m. De les 91 torres del total recorregut, 42 se situen al nostre
terme.
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Antecedents.
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L’impacte paisatgístic d’aquesta línia d’alta tensió és molt negatiu, en un
terme municipal on, des de fa temps, hi ha una gran sensibilitat per aquestes
qüestions. El mateix estudi d’impacte ambiental aportat per l’entitat
promotora diu:

JOAN MORLÀ I MENSA

A més, l’Ajuntament del Catllar, en sessió del plenari de data 13/05/2021, va
adoptar, per unanimitat i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta,
l’acord de suspendre potestativament i pel termini màxim d’un any la
tramitació de llicències per a la instal•lació d’activitats de generació i transport
d’energia elèctrica en el sòl no urbanitzable així com de plans urbanístics
derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i
projectes d'actuació específica, com també l'atorgament de llicències de
parcel•lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d'instal•lació o ampliació d'activitats o usos concrets i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables
(eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions, com a mesura cautelar, amb
l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la formulació d’una modificació puntual
del POUM per tal d’aconseguir una regulació més específica de les activitats
de producció i transport d’energia elèctrica que concordi amb la voluntat
proteccionista tan constantment expressada en el POUM. Aquesta regulació
haurà de tenir en compte els plans autonòmics i estatals, s’haurà de basar
en estudis paisatgístics per a determinar si hi ha alguna part dels sòls
compresos en la clau 20 (sòl rural) que pot complir els requisits preestablerts.
També haurà de fixar la seva situació, les condicions topogràfiques i de
moviments de terres, les dels conreus actuals, les d’accés, les del traçat de
la línia d’alta tensió, l’altura de les plaques, les agrupacions màximes i
mínimes de plaques, la potència elèctrica i totes aquelles altres
característiques que tinguin repercussions en el paisatge. Aquest acord ha
estat publicat al BOP de data 19 de maig de 2021 amb CVE2021-04523.
En conseqüència, no és possible cap pronunciament sobre la viabilitat del la
línia elèctrica aèria d’alta tensió d’evacuació de l’energia solar fotovoltaica
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“Dada la gran dimensión de la LAAT SET Renau – SET Altafulla Promotores,
muchas infraestructuras viarias y núcleos poblacionales se vean afectados
por su cuenca visual, lo que generará un impacto negativo. También discurre
cerca de diversas áreas protegidas, así como miradores, lo que hará
disminuir la calidad paisajística percibida desde algunos de estos espacios”.
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produïda a les plantes de Renau i Vilabella fins a disposar del marc normatiu
que proporcionarà la modificació del POUM.”
34
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Fonaments de dret.
Normativa aplicable:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.
- Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
Per tot això, en virtut de les competències que m’atorga l’article 53.1, lletres a i
k, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en quant a l’exercici de la funció
de representació de l’ajuntament i la defensa de l’ajuntament en les matèries
de la seva competència.
Essent la Junta de Govern Local 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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Aprovar l’escrit d’al·legacions a la consulta sobre la viabilitat
d’implantació d’una instal•lació solar fotovoltaica “Les Tapioles 1”, i
“les Tapioles 2”, als termes municipals de Renau i Vilabella (FUE2021-02084008) i sobre l’estudi d’impacte ambiental de les
infraestructures d’evacuació des de SET Renau fins a SET Altafulla,
expedient ME00264_OTAATA20210196 redactat per l’arquitecte de
l’ajuntament i que consta transcrit a la part expositiva del present
acord.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Primer.
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Segon.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de les al·legacions formulades a
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural dins el termini concedit a l’efecte.
Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de quants documents siguin preceptius en execució del
present acord.

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
14. PROPOSTA D’AJUST DEL QUADRANT DE DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE
LA JORNADA LABORAL DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL PER A L’ANY 2021,
D’ACORD AMB ELS CANVIS I NOVES INCORPORACIONS AL COS.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
A data 10 de desembre de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local
es va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral de la
guàrdia municipal per a l’any 2021.
Mitjançant acord d’aquesta mateixa Junta de Govern Local, s’ha reconegut al
funcionari d’aquesta corporació el sr. Francisco Jose Iborra Martínez, agent de
la Guàrdia Municipal, la situació administrativa de servei en altres
administracions amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 al 30 de setembre de
2021, d’acord amb allò sol·licitat.
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Abstencions: cap
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A data 1 de juliol de 2021, s’incorporarà una nova persona al cos de la guàrdia
municipal com a resultat del procés selectiu mitjançant concurs oposició instruït a
l’efecte.

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable:
- Quadrant de distribució horària per a l’any 2021 aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2020.
- Reglament regulador dels guàrdies municipals de l’ajuntament del
Catllar.
- Acord de condicions del personal funcionari de l’ajuntament del Catllar.
- Llei 39/2005, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de l’Estatut de l’Empleat 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.
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Després d’haver implementat una proposta d’incorporació i adaptació de les
noves persones per al compliment dels torns de treball i prèvia negociació entre
l’ajuntament i la resta d’agents del cos de la guàrdia municipal, s’ha consensuat
una solució temporal, que entrarà en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2021 i
finalitzarà el 30 de setembre de 2021, i la qual es detalla a continuació:

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

4cf95d68f68942f8888bd8abef43f930001

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

36

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Establir els torns de treballs consensuats entre les parts que es
detallen a la part expositiva d’aquesta resolució i es concreten en el
full annex, de manera temporal, a partir del dia 1 de juliol de 2021 i
fins al 30 de setembre de 2021.

Segon.

Notificar aquesta resolució a les persones interessades, fent 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:
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.
15. PROPOSTA DE DECLARACIÓ EN SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DE
SERVEI EN ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A UN FUNCIONARI
DE CARRERA DEL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
1. ANTECEDENTS.
Mitjançant escrit presentat en aquets ajuntament en data 25 de juny de 2021,
amb número de registre d’entrada 2021-3097, el funcionari pertanyent al cos de

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor
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15/07/2021 Alcalde
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ka Guàrdia Municipal, Sr. Francisco Jose Iborra Martínez ha sol·licitat que se’l
declari en situació administrativa de servei en altres administracions públiques
des del dia 1 de juliol i fons al dia 30 de setembre de 2021, d’acord amb l’article
88.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Aporta a aquests efectes les “BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, DE QUATRE PLACES DE
FUNCIONARI INTERÍ D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER MÀXIMA
URGÈNCIA” de l’ajuntament d’Altafulla, indicant que aquest és el seu destí,
malgrat que en l’escrit de sol·licitud esmenti que el lloc a ocupar té assignades
les mateixes funcions que desenvolupa, sense que aquest fet sigui preceptiu.
La normativa aplicable al cas és:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

En data 28 de juny de 2021 el sol·licitant, d’acord amb l’article 76 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les
Administracions Públiques, relatiu a les al·legacions, ha informat que el procés
selectiu superat ha estat un concurs de mèrits, donant compliment al supòsit de
fet de la norma.

14/07/2021 Secretari-Interventor

15/07/2021 Alcalde

Examinada la sol·licitud cal considerar que d’acord amb la norma esmentada i
entre d’altres la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
10/2014, de 9 de gener de 2014, es determina que la situació de serveis en una
altra administració està prevista per als casos de funcionaris que accedeixin a
una altra administració mitjançant un procés de transferència o mitjançant
procediment de provisió de llocs de treball, entenent que com a tals són concurs
i lliure designació. Per als altres supòsits cal aplicar la situació d’excedència
voluntària per incompatibilitats, contemplada a la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
habilitada per la Disposició Addicional 4a de l’EBEP.

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

4cf95d68f68942f8888bd8abef43f930001

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

38

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Reconèixer al funcionari d’aquesta Corporació Sr. Francisco Jose
Iborra Martínez, agent de la Guàrdia Municipal, la situació
administrativa de servei en altres administracions amb efectes del dia
1 de juliol de 2021 a 30 de setembre de 2021, d’acord amb allò
sol·licitat per a la seva incorporació com a agent de policia local interí
de l’ajuntament d’Altafulla.

Segon.

Traslladar aquest acord a l'interessat i al servei de gestió de personal,
a Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.

Tercer.

Advertir que conserva la condició de funcionaria d’aquest ajuntament,
que el temps de servei en l’administració de destí computarà servei
actiu a l’administració d’origen que pot tornar mitjançant el reingrés
al servei actiu i que se li serà aplicable, mentre duri la situació de
servei en una altra administració, el règim jurídic de l’administració en
què presta efectivament els seus serveis.

Quart.

Així mateix, advertir que 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.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del 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.
40

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

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

15/07/2021 Alcalde

I quan manquen deu minuts per a les 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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