ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE
JULIOL DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia vint-i-dos
de juliol de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol 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 el passat dilluns dia 19 del corrent es van iniciar els treballs
d’arranjament d’alguns carrers de Mas de Blanc i La Guinardera per garantir la
mobilitat segura de les persones. Està previst que els treballs estiguin finalitzats
el termini de tres setmanes.
- Informar també que estem pendents de l’autorització del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat per iniciar l’execució
dels treballs de manteniment de les franges perimetrals a urbanitzacions.
L’empresa adjudicatària resta a l’espera de rebre l’ordre d’inici.
- Davant el retard que acumula el Consell Comarcal per a la retirada dels
vehicles abandonats a la via publica amb uns sis mesos de retard, estem
insistint en el compliment del conveni que tenim establert o amb la posada en
funcionament d’una alternativa efectiva.
- En data d’avui s’ha mantingut una nova reunió amb representants del
Departament de Salut de la Generalitat d’actualització de les dades de la
pandèmia i la situació de rebrot de la infecció.
S’han disposat actuacions a nivell de municipis confrontants amb els confinats
per evitar fugides en frau del confinament nocturn. Hem alertat dels dos punts
calents del municipi perquè hi hagi una vigilància especial: les escales de la
costa i una finca on s’hi fan festes privades sovint.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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A nivell local, informar que hi ha hagut un positiu de COVID-19 entre el personal
d’oficines que ha comportat que una persona considerada contactes estret
d’aquesta hagi de fer el confinament domiciliari preventiu.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2021 (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. 14 – REMESA DE FACTURES JULIOL
2021 (3) i que ascendeix l’import total de 38.262,37 euros.

Segon.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 14 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2021 (3) per un import
de 38.262,37 €.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
4

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió dels actes
previstos amb motiu de la Festa Major de la Vila, creu escaient contractar el
subministrament de 5.000 programes informatius (Portada + vuit pàgines
interiors).
Pel subministrament d’aquests programes de Festa Major, s’ha demanat
pressupost a les empreses especialitzades que tot seguit es detallen:
-

D&P que presenta oferta per 5.000 unitats per import total de nou-cents
noranta euros (990,00 €), més dos-cent set euros amb noranta cèntims
d’euro (207,90 € ) en concepte d’IVA.

-

Dopigraf que presenta oferta per 5.000 unitats per import total de nou-cents
setanta-sis euros amb noranta cèntims d’euro (976,90 €) més dos-cents
cinc euros amb quinze cèntims d’euro (205,15 €) en concepte d’IVA.

-

José Luís Vargas Torrente que presenta oferta per 5.000 unitats per import
total de mil tres euros (1.003 €), més dos-cent deu euros amb seixanta-tres
cèntims d’euro (210,63 €) 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

JORDI CABRE MARTORELL
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4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 5000
PROGRAMES INFORMATIUS DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR.
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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
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el subministrament dels 5000 programes informatius dels
actes de la Festa Major, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Dopigraf, amb NIF E43309731, per un import de
de nou-cents setanta-sis euros amb noranta cèntims d’euro (976,90 €)
més dos-cents cinc euros amb quinze cèntims d’euro (205,15 €) en
concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de mil cent vuitanta-dos euros
amb cinc cèntims d’euro (1.182,05 €), amb càrrec a la partida 33822602 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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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Quart.

Notificar aquesta resolució als interessats 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I
DESBROSSAT PER A LA RECUPERACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ QUE DEL
CATLLAR A LA SECUITA.
Es dona compte de la següent proposta:
El camí del Catllar a La Secuita, que uneix ambdues poblacions, travessa d’est
a oest gran part del terme municipal del Catllar. Antigament es tractava d’un
camí de pas de carros molt utilitzat pels veïns, actualment, alguns trams del
camí han quedat pràcticament en desús ocasionant la proliferació de vegetació
arbustiva i fent-lo impracticable.
Per aquest motiu, s’ha proposat la recuperació del tram més afectat d’aquest
camí amb les característiques dels antics camins de carro, amb amplades
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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d’entre 1,80 i 2,20 metres, per tal de que es permeti el pas a peu, cavall, vehicles
de dues rodes, carros i vehicles lleugers de 4 rodes.
7

Els serveis tècnics municipals han emès informe on es detallen les actuacions
que caldrà dur a terme en un tram de 649,5 m, necessaris per recuperar la part
impracticable del camí esmentat.
1. Poda de vegetació intrusiva existent a banda i banda del camí fins a una
alçada de 3 metres. Inclou la poda d’arbres caiguts o inclinats que
interfereixin el pas del camí.

JOAN MORLÀ I MENSA
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2. Desbrossada de la superfície del camí amb una amplada d’entre 1,80 i
2,20 m segons orografia del terreny.
3. Extracció d’arbrat de dimensions mitjanes amb eliminació de la soca
existent sobre la rasant del terreny.
En totes les actuacions s’inclou la retirada de les restes vegetals produïdes.
Per la realització dels treballs necessaris de poda i desbrossat s’ha demanat
pressupost a les empreses especialitzades que tot seguit es relacionen:
-

Excavacions David Fortuny
Jordi Bové Fraga
Volpal Jardins i Serveis SL.

De les tres ofertes sol·licitades només s’han presentat les propostes que tot
seguit es detallen i que figuren en l’expedient:
Import PEC
sense IVA

21% IVA

Total
pressupost

JORDI BOVÉ FRAGA

2.700,00 €

567,00 €

3.267,00 €

VOLPAL JARDINS I
SERVEIS SL

3.350,00 €

703,50 €

4.053,50 €

Un cop comprovada la documentació tramesa pel contractista que ha presentat
la millor oferta, JORDI BOVÉ FRAGA, s’ha constat que aquesta s’ajusta a les
prestacions sol·licitades.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

03/08/2021 Secretari-Interventor

Licitador

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

111bf36a3836425d9191bb302c01ac4d001

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

Per tant, l’empresa JORDI BOVÉ FRAGA és la que ha presentat la millor oferta
per l’execució de la recuperació d’un tram del camí del Catllar a la Secuita.
D’acord amb l’informe redactat per l’arquitecte municipal Jonathan López
Skoog, en data 8 de juliol de 2021, el termini d’execució màxim de les
prestacions serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de notificació de
l’adjudicació.
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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.
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.

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

Adjudicar els treballs de poda i desbrossat del camí que uneix El
Catllar amb La Secuita, descrits en la part expositiva d’aquesta
proposta, al contractista Jordi Bové Fraga, amb NIF 39704562, per un
import de dos mil set-cents euros (2.700,00 €), més cinc-cents
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
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seixanta-set euros (567,00 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%),
essent el total de tres mil dos-cents seixanta-set euros (3.267,00 €).

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.

Aprovar la despesa per un import total de tres mil dos-cents seixantaset euros (3.267,00 €), amb càrrec a la partida 454-21007 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 als interessats 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.
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL COST DELS
LLIBRES DE TEXT DELS I LES ALUMNES DE L'INSTITUT-ESCOLA
L'AGULLA, D'ACORD AMB LES BASES CORRESPONENTS. SEGONA
REMESA.
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Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès que cal complir una sèrie de requisits per l’atorgament de la subvenció i
en aquell moment, alguns pares o tutors dels alumnes no complien el requisits
de no tenir deutes amb l’ajuntament i se’ls va requerir per tal que regularitzessin
la situació en el termini fixat; la sol·licitud presentada mancava d’alguns dels
elements necessaris per poder avaluar-la i rebre l’ajut econòmic o bé s’ha
requerit als organismes on treballen els pares i/o mares d’alguns alumnes per
comprovar que no han rebut ajut econòmic que pugui ser incompatible.
Segons la documentació aportada i facilitada, algunes famílies de les
requerides ja han liquidat els deutes pendents o han esmenat la sol·licitud i els
organismes consultats han donat resposta al requeriment d’informació.
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 Local, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les base 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
D’acord amb els articles 42.3 i 194.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, 39.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta resolució s’emmarca dins
l’àmbit de l’administració ordinària.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

03/08/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

03/08/2021 Alcalde

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local núm. 2020/138, de data 3 de juny
de 2021, es va aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost del dels
llibres de text de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla pel curs 20202021 a diferents alumnes segons la corresponent relació; i d’acord amb les
bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a
l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que cursen els alumnes
d’infantil i primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Tercer.

Aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla als alumnes que
tot seguit es relacionen pel curs 2020-2021, segons la
pseudoanonimització següent, la qual consta detallada en l’expedient
administratiu:
NÚM.

CURS

ALUMNE

225

2N

GGG

226
228
231
232
234
235
236

2N
6È
3R ESO
P3
P4
3R
3R

AGG
TGG
MPS
AGD
DMM
EMM
MBF

Denegar l’ajut a l’alumne que tot seguit es relaciona pel fet que els
pares o tutors legals han rebut un ajut per estudis incompatible amb
la subvenció:
NÚM.

CURS

ALUMNE

233

1R ESO

JGD

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un
mes davant de l’alcalde o 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.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Primer.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12

7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES QUE FORMARAN PART
DEL JURAT O COMITÈ D’EXPERTS QUE INFORMARÀ CADASCUNA DE
LES FASES SUCCESSIVES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL
CONCURS DE PROJECTES PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU, REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE DE LLICÈNCIA
AMBIENTAL, DIRECCIÓ D’OBRA, REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE QUALITAT, REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT, DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària 3 de desembre de 2020, va
aprovar l’expedient de contractació del concurs de Projectes per la redacció del
projecte bàsic i executiu i seguiment del projecte de llicència ambiental, direcció
d’obra, redacció del programa de control de qualitat i redacció de l’estudi de
seguretat i salut del pavelló poliesportiu del Catllar, mitjançant procediment
obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació.
En el mateix acord es va aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec
de Clàusules Administratives (PCA) que ha de regular la licitació i es va disposar
també l’obertura del procediment i la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
del Contractant de l’Ajuntament del Catllar.
D’acord amb el que s’establia a la clàusula 11a del Quadre de Característiques
de la licitació del PCA, la presentació de propostes de la Fase Prèvia,
corresponent al sobre núm. 1, que havia de contenir la presentació de sol·licitud
de participació i la documentació general, s’havia de fer mitjançant l’aplicació
“Sobre Digital” del Perfil del Contractant, sent el termini de la data i hora límit de
la presentació el dia 3 de juny de 2021, a les 23.59 h.
Finalitzat el termini esmentat han presentat propostes:
Denominació social
CAAS ARQUITECTES
SLPu

NIF
B65721177

Data d'entrada
27/05/2021

Registre d'entrada
ENTRA-2021-2509

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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B64322142

28/05/2021

ENTRA-2021-2524

MARIA DIAZ
ARQUITECTOS SLP

B66930058

31/05/2021

ENTRA-2021-2569

CASADEVALL,
CASADEVALL, JANSÀ,
OVEJERO, SAYERAS UTE

40429913F

31/05/2021

ENTRA-2021-2571

BALCELLS ARQUITECTES
SLPU

B43652817

01/06/2021

ENTRA-2021-2585

STUDIO PUJOL SADOVSKI B67226258
SLP

02/06/2021

ENTRA-2021-2614

PERE PUIG ARQUITECTE
SLP

B60211463

02/06/2021

ENTRA-2021-2615

INTEGRAL
ARCHICONSULT SL

B66400151

02/06/2021

ENTRA-2021-2616

UTE DFT-MM-CB-MF

B62095781

02/06/2021

ENTRA-2021-2626

DOMINGO FERRE,
ARQS SLP

40883876L

02/06/2021

ENTRA-2021-2628

VORA ARQUITECTURA,
SCPP

J64202641

03/06/2021

ENTRA-2021-2646

GARRETA ARQUITECTES
S.L.

B55688832

03/06/2021

ENTRA-2021-2649

LEVE PRODUCTORA
SL

B64714876

04/06/2021

ENTRA-2021-2651

Mitjançant acord de la Junta de Govern Una vegada realitzada l’obertura dels
sobres A i comprovada la documentació presentada, es requereix esmena
documental a diferents licitadors, els quals l’han presentat dins el termini atorgat
per a fer-ho, i es constata que aquestes són correctes.
Finalitzada aquesta fase de la licitació, i segons contempla la clàusula 11a del
PCA que regula la contractació, s’ha de constituir Jurat que serà l’òrgan
responsable de valorar i classificar les propostes gràfiques presentades a fi de
determinar aquella més adequada a les finalitats objecte de la licitació d’acord
amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor previstos en els
ANNEXOS 4 I 5 del PCA.

JORDI CABRE MARTORELL
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LAGULA ARQUITECTES
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El Jurat d’aquest concurs estarà integrat pels membres que tot seguit es
detallen, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 11a, l’Annex 3 i l’article 2
del quadre de característiques de la licitació del PCA, i donant compliment a
l’article 187.3 de la LCSP relativa a l’exigència que almenys dos terços
posseeixen la qualificació professional exigida per a participar en el concurs i
que, almenys un terç, s’ha seleccionat d’entre els professionals acreditats i
inclosos, a aquest efecte, en les borses establertes pels col·legis o associacions
professionals, d’acord amb l’art. 14.2 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol de
l’Arquitectura.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

2 arquitectes municipals
1 enginyer de l’Ajuntament
1 membre designat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
1 membre designat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

El col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (demarcació de Tarragona), en
resposta a la petició efectuada per l’Ajuntament en data 8 de juny de 2021, ha
designat per formar part del Jurat a l’arquitecte Sr. Lluís Moran i Molins.
El col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (demarcació de
Tarragona), en resposta a la petició efectuada per l’Ajuntament en data 8 de
juny de 2021, ha proposat per formar part del Jurat als enginyers Srs. Agustí
Pujol Hugas, Sergi Ramón Escarré i Carles Turon.
Respectant l’ordre proposat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
es designa a l’enginyer industrial Sr. Agustí Pujol Hugas per formar part del
Jurat.
Fonaments de dret
1. Aquesta licitació es regeix per el plec de clàusules administratives i
tècniques, per 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 (en endavant LCSP), així com la resta de normativa
vigent en cada moment que d’acord amb el dret li sigui d’aplicació.

JORDI CABRE MARTORELL
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Composició del Jurat:
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2. L’article 11, Annex 3 i article 2 del quadre de característiques de la licitació
del PCA que regula la contractació.
3. L’article 187 de la LCSP, en el present contracte no hi haurà Mesa de
Contractació estant la valoració de les proposicions encomanada a un Jurat.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Aprovar la constitució i nomenament del Jurat per la valoració i
classificació de les propostes gràfiques presentades pel Concurs de
Projectes esmentat a fi de determinar aquella més adequada a les
finalitats objecte de la licitació, d’acord amb els criteris de valoració
sotmesos a judici de valor previstos en els ANNEXOS 4 I 5 del PCA,
el qual estarà format per:

JOAN MORLÀ I MENSA

- Sr. Josep Llop i Tous, arquitecte de l’Ajuntament, que actuarà com
a president de Jurat.
- Sr. Jonathan López Skoog, arquitecte de l’Ajuntament, que actuarà
com a secretari del Jurat.
- Sr. Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de l’Ajuntament.
- Sr. Lluís Moran i Molins, arquitecte designat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Tarragona).
- Sr. Agustí Pujol Hugas, enginyer designat pel Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (Demarcació de Tarragona).
Els membres del tribunal es poden d’abstenir i els licitadors podran
recusar-los, en qualsevol moment del procés de licitació quan hi
concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 223 i 24 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Segon.

Notificar aquesta resolució a tots els interessats, 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
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Primer.
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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.
Tercer.

Publicar aquest acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARACIÓ I
RESTABLIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’EBAR DE PARC DE
LLEVANT, REDACTAT PER L’ENGINYERIA SERIS ENGINYERS SL, AMB
CIF B43861467.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2021 es va
adjudicar el contracte de serveis 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 €) a l’empresa Seris Enginyers SL, amb CIF
B43861467.
La contractació neix de la necessitat de 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 situada a la mateixa urbanització, Pla
Parcial 8, sector 24.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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En data 19 de juliol de 2021 l’Enginyer Tècnic Industrial, sr. Isidre Renuncio
Mondragón, col·legiat: 17296-T pel CETIT, de l’empresa SERIS ENGINYERS
SL ha presentat el projecte de reparació i restabliment del funcionament de
l’EBAR de Parc de Llevant.
El projecte esmentat, que consta a l’expedient i es dona per reproduït,
contempla un pressupost de 42.216,20 € més 8.865,40 € en concepte d’IVA al
tipus del 21%, essent el total d’execució per contracta de 51.081,60 €
(cinquanta-un mil vuitanta-un euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

El projecte conté tots els documents exigits i s’observa coherència entre
aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals
(ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que 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, i l’article 235.1 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
(TRLMRLC).
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació
pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis a l’òrgan
de l’ajuntament que en sigui competent per a la seva contractació o concessió.
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
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la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol i donat que el pressupost base de licitació és de
51.081,60 €, i no depassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal per a l’exercici, que són 3.876.457,84 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar inicialment el projecte de reparació i restabliment del
funcionament de l’EBAR de Parc de Llevant, redactada per l’Enginyer
Tècnic Industrial, sr. Isidre Renuncio Mondragón, col•legiat: 17296-T
pel CETIT, de l’empresa SERIS ENGINYERS SL, amb un pressupost
d’execució per contracta de 42.216,20 € més 8.865,40 € en concepte
d’IVA al tipus del 21%, essent el total d’execució per contracta de
51.081,60 € (cinquanta-un mil vuitanta-un euros amb seixanta
cèntims), IVA inclòs.

Segon.

Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament,
termini durant el qual es podrà examinar la memòria i formular-hi les
al·legacions i reclamacions que hom estimi pertinents, amb el
benentès que, de no prestar-se’n cap, el projecte esdevindrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap altre acord al respecte i
procedint-se a la publicitat d’aquell fet.

Tercer.

Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent 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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
19

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MUNICIPAL PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE DIVERSES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, REDACTAT PER L’ENGINYER TÈCNIC
INDUSTRIAL, SR. ANTON MARIA ANGLÈS CUNILLERA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Es necessària l’adequació dels projectors de l’enllumenat ornamental de les
instal·lacions municipals del Castell i l’església de Sant Joan Baptista ubicades
al nucli del Catllar, per al compliment del requeriments de la normativa contra
la contaminació lluminosa de les zones urbanes i per afavorir el medi ambient
amb la reducció d’emissions de CO2, d’acord amb els objectius del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses i el Pla d’acció per a l’Energia sostenible (PAES) del
municipi.
Es tracta doncs de substituir els 25 projectors actuals de 150 W de potència
cadascuna que il·luminen l’exterior del Castell, i els 9 projectors actuals de 250
W de potencia que il·luminen l’exterior de l’església de Sant Joan Baptista per
projectors de tecnologia LED, amb alta eficiència lumínica i amb una potència
de 65 W i 121 W respectivament.
A aquests efectes es va encarregar la redacció del projecte tècnic per a la
substitució de l’enllumenat ornamental dels projectors referits a l’enginyer tècnic
industrial de l’ajuntament, Sr. Anton Maria Anglès Cunillera, en el que consta
un pressupost de 19.065,38 € més 4.003,73 € d’IVA, essent el total de
23.069,11 €.
FONAMENTS
La memòria presentada disposa dels documents exigits i s’observa coherència
entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels
ens locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
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espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’article 235.1 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 (TRLMRLC).
Alhora, s’ha redactat d’acord amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, i el decret que la desenvolupa, Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
tramitació de la memòria exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació
pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis a l’òrgan
de l’ajuntament que en sigui competent per a la seva contractació o concessió.
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 i donat que el pressupost base de licitació és de
23.069,11 €, i no depassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal per a l’exercici, que són 3.876.457,84 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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L’esmentat projecte conté el desplegament complet de la solució òptima
adoptada en relació amb la necessitat de la infraestructura, el qual ha estat
redactat d’acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i
suficient per a fer factible la seva execució i l’explotació posterior del servei.
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03/08/2021 Alcalde

Primer.

Aprovar inicialment el projecte per la substitució de l’enllumenat de
diverses instal·lacions municipals, redactada per l’enginyer tècnic
industrial de l’ajuntament, Sr. Anton Maria Anglès Cunillera, amb un
pressupost d’execució per contracta de 19.065,38 € més 4.003,73 €
d’IVA, essent el total de 23.069,11 €.

Segon.

Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament,
termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les
al·legacions i reclamacions que hom estimi pertinents, amb el
benentès que, de no prestar-se’n cap, el projecte esdevindrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap altre acord al respecte i
procedint-se a la publicitat d’aquell fet.

Tercer.

Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de
recurs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL
MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
FORESTALS DE LES URBANITZACIONS, CAMINS, PISTES FORESTALS I
PARCEL·LES INTERIORS DE TIPOLOGIA FORESTAL REDACTAT PER
L’ARQUITECTE MUNICIPAL, SR. JONATHAN LÓPEZ SKOOJ.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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Es dona compte de la següent proposta:
22

ANTECEDENTS

JOAN MORLÀ I MENSA

Els objectius principals d’aquesta actuació es concreten en mantenir la franja
exterior de protecció de la urbanització contra els incendis forestals, de vint-icinc metres d’amplada, lliure de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida,
en condicions òptimes per tal de minimitzar el possible impacte d’un incendi
forestal sobre els habitants i les seves pertinences, reduir el risc de propagació
d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de la urbanització i facilitar l’accés dels
equips d’extinció a tot el perímetre de la urbanització; arranjament i neteja de
les franges laterals de camins i pistes forestals de titularitat municipal per
accedir a terrenys forestals; neteja de parcel·les interiors de tipologia forestal i
de propietat municipal, associades a urbanitzacions i nuclis urbans situades en
les zones interfase urbà-forestal; col·laborar amb les entitats urbanístiques,
associacions i comunitats de propietaris que gestionen les urbanitzacions del
municipi en la defensa dels seus interessos i en el compliment de les
obligacions legals en matèria de prevenció i protecció contra els incendis
forestals.
Les feines de manteniment de les zones del terme municipal on cal actuar s’han
recollit i detallat en la memòria valorada pel manteniment de les franges de
protecció contra incendis forestals, camins, pistes forestals i parcel·les interiors
de tipologia forestal, redactada per l’arquitecte municipal Jonathan López
Skoog.
La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 47.611,02 € (quarantaset mil sis-cents onze euros amb dos cèntims), IVA inclòs.
FONAMENTS
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Des de fa anys i de forma ininterrompuda, l’ajuntament ve realitzant les tasques
de neteja i manteniment de les zones boscoses que envolten les urbanitzacions
del municipi, les parcel·les interiors de tipologia forestal i les franges laterals de
camins i pistes forestals.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora, s’ha redactat d’acord amb les determinacions de la Llei 5/2003, de 22
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el Decret 64/1995, de 7 de
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i el
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
tramitació de la memòria exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació
pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis a l’òrgan
de l’ajuntament que en sigui competent per a la seva contractació o concessió.
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 i donat que el pressupost base de licitació és de
47.611,02 €, i no depassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal per a l’exercici, que són 3.876.457,84 €.
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La memòria presentada disposa dels documents exigits i s’observa coherència
entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels
ens locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que 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, i l’article 235.1 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 (TRLMRLC).
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
24

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada pel manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions,
camins, pistes forestals i parcel·les interiors de tipologia forestal,
redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Jonathan López Skoog, amb
un pressupost d’execució per contracta de 39.347,95 € més 8.263,07
€ d’IVA, essent el total de 47.611,02 €.

Segon. Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública pel termini
de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament,
termini durant el qual es podrà examinar la memòria i formular-hi les
al·legacions i reclamacions que hom estimi pertinents, amb el
benentès que, de no prestar-se’n cap, la memòria esdevindrà
aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord al
respecte i procedint-se a la publicitat d’aquell fet.
Tercer.

Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME CONSULTIU DEL PARC
SOLAR TAPIOLES 1 I TAPIOLES 2 COMPLEMENTARI A LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT AL RESPECTE.
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Abstencions: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

Aquest escrit ja ha estat notificat degudament a L’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que haurà de posar-lo en
coneixement de la Ponència d'energies renovables per a la seva consideració.
Amb posterioritat l’ajuntament ha rebut el document intitulat: “informe consultiu
parc solar Tapioles 1 i Tapioles 2”, redactat per Magalí Paramio Luque,
Enginyer Industrial Núm. Col·legiat: 14309 de la Consultora Energètica TREBOL ENERGÍA i a iniciativa dels diferents municipis afectats pel projecte
que consta a l’expedient i es dona per reproduït en el qual es conclou el
següent:
“Tapioles 1. DESFAVORABLE. Està projectada dins zona protegida
urbanísticament.
Tapioles 2. FAVORABLE.
LAAT, DESFAVORABLE. El seu recorregut ocupa terreny d’especial protecció
i passa especialment a prop de nuclis habitats a La Secuita, El Catllar.”
L’objectiu d’aquest document es analitzar la viabilitat de l’emplaçament per a
les Plantes Solars Fotovoltaiques denominades Tapioles 1 i Tapioles 2 així com
la línia elèctrica d’evaucació de l’energia generada que transcorrerà pels
municipis de Vilabella, Renau, La Secuita, Vespella de Gaià, Riera de Gaià, El
Catllar i Altafulla.
Fonaments de dret.
Normativa aplicable:
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La Junta de Govern Local de l’ajuntament, a la sessió ordinària del dia 29 de
juny de 2021, va 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 (FUE-2021-02084008) 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.
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- 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.

03/08/2021 Alcalde

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar el document intitulat: “informe consultiu parc solar Tapioles 1
i Tapioles 2”, redactat per Magalí Paramio Luque, Enginyer Industrial
Núm. col•legiat: 14309 de la Consultora Energètica - TREBOL
ENERGÍA i que consta a l’expedient.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i del document “informe consultiu parc
solar Tapioles 1 i Tapioles 2” 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.

Tercer.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de quants documents siguin preceptius en execució del
present acord.
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Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Quart.

Significar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es podrà 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.
12. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT DE CARÀCTER EXCEPCIONAL
I PER RAONS D’INTERÈS SOCIAL PER A L’ASSISTÈNCIA DE TRES MENORS
AL CASAL D’ESTIU.

Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
A data 13 de juliol de 2021, la sra. Elisabet Virgili Pérez va presentar una instància
en la que sol·licita un ajut econòmic per tal que els seus fills puguin assistir al casal
d’estiu, exposant motius personals de caràcter econòmic i de salut.
D’acord amb la valoració feta per part dels serveis socials de l’àrea bàsica de
Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès, es considera que reuneix
els requisits establerts a l’article 7c) de la Llei de Serveis Socials 12/2007, d’11
d’octubre.
L’ajuntament ha quantificat l’ajut a percebre d’acord amb les tarifes del casal d’estiu
que organitza l’AFA de l’Institut Escola l’Agulla en 88 € per setmana i per nen/a,
incloent el casal de 9 a 13 hores i el menjador, el que fa un total de 528 €.
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Abstencions: cap
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D’acord amb l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es poden concedir amb caràcter excepcional subvencions que
s’acreditin per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, atès que queda
justificada la necessitat d’aquesta família per part dels serveis socials, així com
d’acord amb les converses mantingudes amb la regidoria de benestar i família i
ensenyament d’aquest ajuntament, es creu oportú poder subvencionar a la família
esmentada de manera puntual, excepcional i pel benestar i recuperació de la mare,
per raons d’interès social tal i com preveu la llei general de subvencions.

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa d’aplicació:
- 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 (TRLMC).
- 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.
- Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Bases d’execució del Pressupost municipal.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Atorgar un ajut de caràcter excepcional, i per raons d’interès social per
a l’assistència dels tres menors d’edat de la família Santiago Virgili al
Casal d’estiu que organitza l’AFA de l’Institut Escola l’Agulla, durant un
període de dues setmanes del 19 al 30 de juliol de 2021, incloent el
menjador, i per un import total de 528 €.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:

JORDI CABRE MARTORELL
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L’art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, concreta
que la forma d’atorgament d’aquest tipus de subvencions per raons socials, seran
mitjançant concessió directa.
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El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos des
de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim fins el
31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació,
en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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.

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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Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 del
reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini establert en el
requeriment sense justificació ni al·legacions, es declararà la pèrdua del
dret al cobrament de la subvenció.
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13. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar que consell escolar de la llar
d’infants, que va tenir lloc el passat dia 20 del corrent i de forma telemàtica, més
enllà de la informació ordinària de planificació del nou curs, horaris, calendari i
pla anual i del confinament d’una estança per un contagi de COVID-19, es
posarà en funcionament el pla de Formació Escoles Verdes (igual que l’Institut
Escola l’Agulla). En aquest sentit la llar vol esdevenir un centre compromès amb
la sostenibilitat i ha proposat a l’ajuntament engegar un programa de Bolquers
Reutilitzables. És per això que s’ha demanat la conseqüent subvenció a la
Diputació de Tarragona.
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I quan són tres quarts de cinc 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.
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