ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
JULIOL DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-nou de
juliol de dos-mil ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
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 22 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 22 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 i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
2

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
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Avui s’ha dut a terme, per part de la Diputació, l’acte de formalització de les
actes de determinació del preu just per mutu acord amb les persones titulars de
terrenys afectats per l’execució del projecte de millora de la carretera del Catllar
a Tarragona.
- Com ja ve essent habitual hem mantingut una nova reunió, la cinquena ja,
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 i de les mesures
proposades per fer-hi front. Es demana molta prudència.
- Finalment, indicar que s’ha demanat al sots inspector dels Mossos d’Esquadra
que augmentin la presencia en dos indrets on es concentren persones més
enllà de les restriccions normatives i que son punts respecte dels que ja s’ha
demanat seguiment. Estem parlant de la finca coneguda com dels kiwis i les
escales del Camí de la font.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2021 (4).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 15 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2021 (4) per un import
de 57.697,69 €.
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Els assistents es donen per assabentats.
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
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. 15 – REMESA DE FACTURES JULIOL
2021 (4) i que ascendeix l’import total de de 57.697,69 euros.

Segon.

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

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

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CONCURRÈNCIA A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN
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Abstencions: cap
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CATALÀ O EN OCCITÀ PER A LA BIBLIIOTECA MUNICIPAL PER A L’ANY
2021, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
4

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament ja va concorre la primera convocatòria en l'àmbit de les
biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de
concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català
o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de lectura Pública de
Catalunya per a l'any 2021, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 8333 del dia 4 de febrer de 2021, segons la resolució
CLT/199/2021, de 29 de gener i d’acord amb les bases específiques que
regeixen la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques, segons la
resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7784 del dia 9 de gener de 2019.
En la primera convocatòria l’ajuntament ja va rebre la quantitat de 4.000 €. Per
aquesta segona convocatòria l’import que es preu adjudicar són 1.741 €,
d’acord amb l’ampliació pressupostària que s’ha fet.
Aquest consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb la finalitat
d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca municipal.
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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

26/08/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/08/2021 Alcalde

A data 21 de juliol de 2021 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 8462, la resolució CLT/2223/2021, de 12 de juliol, en la qual
es va aprovar la segona convocatòria, en l'àmbit de les biblioteques, per a la
concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no
competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del Sistema de lectura Pública de Catalunya per
a l'any 2021.
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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 de 2019.
5

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la segona convocatòria de subvencions
promoguda pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, per a l’adquisició de novetats editorials en català o
en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya, per a l’any 2021, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dona 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 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
als efectes del que disposen les bases 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.
El Catllar, a data de la signatura digital.”

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL FILTRE
DE LA DEPURADORA DE LA PISCINA DE MAS DE PALLARÈS.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS

JOAN MORLÀ I MENSA

L’empresa que realitza el manteniment de la piscina, OPTIMA SERVEIS PER
COMUNITATS SL, ha detectat una fuita d’aigua al filtre de la depuraradora, problema
que pot afectar a la qualitat de l’aigua, necessitat no contemplada en el servei de
manteniment i essencial per al bon funcionament de la instal·lació.
Per solucionar el problema cal contractar la prestació de la reposició de l’actual filtre
per un de nou de les mateixes característiques, tractant-se d’un servei essencial i sent
una actuació de caràcter correctiu.
Així les coses s’ha sol·licitat oferta per subministrat i instal·lar el nou filtre de les
mateixes característiques que l’actual, a l’empresa OPTIMA SERVEIS PER
COMUNITATS SL, amb NIF B-55693667, atès que és la empresa encarregada del
manteniment de les instal·lacions de les piscines de Mas de Pallarès.
L’oferta inclou la retirada de l’actual filtre, el subministrament i la instal·lació d’un nou
filtre ASTRA D-900.
Es conclou que l’oferta presentada s’ajusta als paràmetres i preus de mercat. Considerant
la quantia d’aquest contracte i, en base als principis d’eficiència i celeritat, no es
considera necessari sol·licitar ofertes formals i es valora aquesta oferta com
l’econòmicament més avantatjosa.
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 1.626,43 €, 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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Les piscines municipals ubicades a la urbanització Mas Pallarès disposen de sistema de
depuració propi mitjançant la recirculació de l’aigua mitjançant bombeig i filtrat amb
sorra.
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol es 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’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer. Adjudicar el subministrament i la instal·lació del nou filtre de la depuradora de
les piscines municipals de Mas de Pallarès, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa OPTIMA SERVEIS PER COMUNITATS SL,
amb NIF B-55693667, per un import de 1.344,16 € (mil tres-cents quarantaquatre euros amb setze cèntims d’euro) amb 282,27 € (dos-cents vuitanta-dos
euros amb vint-i-set cèntims d’euro), en concepte d’IVA al tipus 21%.
Segon. Aprovar la despesa per un import total de 1.626,43 € (mil sis-cents vint-i-sis
euros amb quaranta-tres cèntims d’euro), amb càrrec a la partida 920-21300
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 i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
PUBLICITAT INSTITUCIONAL I TURÍSTICA DEL 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, lúdica i cultural del municipi i de la institució, creu necessari contractar
el servei de difusió publicitària de la vila, l’ajuntament i actes i esdeveniments
que organitza durant l’any.
Les empreses Tarraco Comunicació Digital, SL, amb NIF B-55597702, i
Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones SA
(PROMICSA), amb NIF A43056787, que compta amb la capacitat i la solvència
escaients per escometre la tasca que pretén l’ajuntament, han formulat la seva
oferta econòmica tal i com es descriu tot seguit:
- Tarraco Comunicació Digital, SL oferta per import de mil tres-cents euros
(1.300,00 €) més dos-cents setanta-tres euros (273,00 €) en concepte d’IVA (al
tipus del 21%), essent el total de mil cinc-cents setanta tres euros (1.573,00 €).
- Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones SA
(PROMICSA) oferta per import de sis-cents euros (600,00 €) més cent vint-i-sis
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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euros (126,00 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de setcents vint-i-sis euros (726,00 €).
9

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

JOAN MORLÀ I MENSA
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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:
Adjudicar la contractació del servei de publicitat institucional i turística
del municipi durant l’any 2021, tal i com es descriu a la part expositiva
d’aquesta proposta i a les ofertes de les empreses adjudicatàries,
mitjançant el procediment del contracte menor, a:
- Tarraco Comunicació Digital, SL oferta per import de mil tres-cents
euros (1.300,00 €) més dos-cents setanta-tres euros (273,00 €) en
concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de mil cinc-cents
setanta tres euros (1.573,00 €).
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Primer.
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- Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones SA
(PROMICSA) oferta per import de sis-cents euros (600,00 €) més cent
vint-i-sis euros (126,00 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent
el total de set-cents vint-i-sis euros (726,00 €).

JOAN MORLÀ I MENSA

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 i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS AMBIENTALS ATORGAT PEL CONSELL COMARCAL AMB
L’EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE SA.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

26/08/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/08/2021 Alcalde

Segon. Aprovar la despesa per import de dos mil dos-cents noranta-nou
euros (2.299,00 €), amb càrrec a les partides 920-22602, 432-22602
i 338-22602 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
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10

Es dona compte de la següent proposta:
11

Arribat aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde, examinada la documentació
que consta en l’expedient, proposa deixar-lo pendent sobre la taula i elevar
nova consulta al respecte al Consell Comarcal.
Acte seguit es sotmet a votació amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

26/08/2021 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta de deixar-la sobre la taula és aprovada per
unanimitat.
8. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

I quan són tres quarts de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

26/08/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

No n’hi ha.
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