ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12
D'AGOST DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze d’agost
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’INFORME
QUE
FORMULA
L’AJUNTAMENT SOBRE LA VIABILITAT DEL PROJECTE DE LA
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA “LES CLOTES” AL TERME
MUNICIPAL DE MONTFERRI I SOBRE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
DE LES INFRAESTRUCTURES D’EVACUACIÓ DES DE SET LES CLOTES I
BON SOL, PASSANT PEL SET RENAU I 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.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’UN COMPRESSOR PER A LA REPARACIÓ DE L’EQUIP DE
CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL.

JORDI CABRE MARTORELL
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Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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 Nuñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 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 29 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:
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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Aquesta mateixa setmana s’ha produït un incident amb l’immoble situat a
l’Avinguda de Catalunya, número 43 degut a la seva deficient conservació per
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Vots en contra: cap
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part de la propietat per despreniments a la via pública. S’ha prohibit el pas de
vianants per la vorera i, atès que llinda amb la carretera, una vegada fetes les
oportunes gestions amb la Diputació de Tarragona, titular de la via, s’ha limitat
la zona de calçada a un sol carril per garantir la seguretat i es dona pas
alternatiu de vehicles mitjançant instal·lació semafòrica provisional.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Davant la imminent onada de calor i el perill d’incendi aparellat a aquesta
situació, en consonància amb les mesures ordenades pel Departament
d’Interior de la Generalitat amb l’activació simultània del Pla de protecció civil
de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis
forestals de Catalunya (INFOCAT), així com del Pla ALFA en nivell 3 en
determinats municipis, s’han donat instruccions a la guàrdia municipal perquè
extremin la vigilància per detectar qualsevol senyal de foc.
Fruit d’aquesta intensa tasca s’ha actuat ràpidament en la detecció i coordinació
amb els equips d’extinció per un petit foc que s’ha produït a Bonaire.
- Informar que la persona sense sostre que habitualment pernoctava per la zona
de Manous i Bonaire ha traspassat. Descansi en pau. Caldrà fer una nova
neteja de l’entorn per deixar-lo completament lliure de residus i pertinences
acumulades per aquesta persona.
- Finalment informar que demà dia 13 es donarà a conèixer el veredicte del
jurat del concurs de fotografies per al calendari de 2022 i s’inauguraran les
exposicions.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/690,
DE 29 DE JULIOL, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:
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- El passat dissabte dia 7 d’agost va tenir lloc l’acte de presentació del llibre
“Història de Mas Vilet dels Pins 1969-2019” editat per la Junta de la urbanització
i amb el que col·laborarà l’ajuntament. Cal celebrar la inclusió d’aquesta obra al
catàleg de publicacions locals.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/690, de 29 de juliol:
4

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de juliol de 2021, que
inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, corresponents
a les diferents situacions administratives i serveis o treballs extraordinaris del
personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2021, que es transcriuen a continuació:

JOAN MORLÀ I MENSA

A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

26/08/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/08/2021 Alcalde

“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
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III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.

JOAN MORLÀ I MENSA

VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2021.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de juliol de 2021, i la fiscalització i el pagament de la despesa per part
de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:

79.970,75 €
19.042,47 €
60.928,29 €
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V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
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Líquid a percebre pels empleats:

48.101,93 €

Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local per
a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2021/690, de 29 de juliol, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
juliol de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament.

26/08/2021 Alcalde

El Catllar, a data de la signatura digital.”
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.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT COLLA
DE GEGANTS I GRALLERS DEL CATLLAR AMB MOTIU DE LA
PARTICIPACIÓ A LA 33À EDICIÓ DE L’APLEC INTERNACIONAL DE LA
CULTURA CATALANA, ADIFOLK, QUE ES REALITZARÀ A L'ALGUER.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
A data 7 de març de 2021, la sra. Cristina Mañé Rovira, en nom i representació
de l’entitat Colla de Gegants i Grallers del Catllar, va presentar una instància en
la que sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per a fer front a les despeses
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per participar en el 33à Aplec Internacional que organitza Adifolk i en el qual la
Colla de gegants i grallers del Catllar han estat seleccionats per poder-hi
participar. L’esdeveniment tindrà lloc el proper mes de setembre.
L’Adifolk és l’aplec internacional de la cultura catalana. El qual té l’objectiu de
donar a conèixer arreu d’Europa la cultura popular i tradicional catalana. És per
tant, una ocasió per l’entitat municipal per poder promocionar el poble, a més
de representar i divulgar part del folklore i de la cultura del nostre municipi.

JOAN MORLÀ I MENSA

La partida pressupostària assignada en el pressupost del 2021 per aquesta
finalitat és de 6.000 €, d’acord amb la darrera modificació de crèdit aprovada;
és a dir que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació.
Normativa d’aplicació:
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
- Bases d’execució del Pressupost municipal.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Atorgar una subvenció excepcional per import de 6.000 € (sis mil
euros) a la Colla de Gegants i Grallers del Catllar, per tal que pugui
fer front a les despeses per participar en el 33à Aplec internacional
que organitza Adifolk.

Segon.

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

Tercer.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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L’ajuntament creu oportú poder ajudar a l’entitat en qüestió per tal de fer front a
les despeses que els hi ocasiona el desplaçament a l’Alguer, el trasllat dels
gegants, etc. i de forma excepcional subvencionar part d’aquestes despeses.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini
establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME QUE FORMULA
L’AJUNTAMENT SOBRE LA VIABILITAT DEL PROJECTE DE LA
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA “LES CLOTES” AL TERME
MUNICIPAL DE MONTFERRI I SOBRE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
DE LES INFRAESTRUCTURES D’EVACUACIÓ DES DE SET LES CLOTES I
BON SOL, PASSANT PEL SET RENAU I 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD
887/2006.
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Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.

9

JOAN MORLÀ I MENSA

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 de captadors solars fotovoltaics que s’ha de construir al terme
municipal de Montferri 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, ja que a l’alçada de Renau, s’uneix a
l’energia generada pels parcs denominats “Les Tapioles 1” i “Les Tapioles 2”
i continua pel terme municipal del Catllar.
L’estudi d’impacte ambiental de les infraestructures que consta a l’expedient
fa referència a la infraestructura necessària per transportar l’energia des de
Montferri fins a Renau. La resta del recorregut fins arribar a la subestació
d’Altafulla es considera comuna a la de la infraestructura d’evacuació del
projecte de la instal·lació solar fotovoltaica dels parcs denominats “Les
Tapioles 1” i “Les Tapioles 2”.
D’acord amb aquell projecte (“Les Tapioles 1” i “Les Tapioles 2”) 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.
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
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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
Clotes” al terme municipal de Montferri i sobre l’estudi d’impacte ambiental de
les infraestructures d’evacuació des de SET Les Clotes i Bon Sol, passant pel
SET Renau i 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.

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

b5e9bfc6093f423c96dc665a33f7b080001

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

qüestions. El mateix estudi d’impacte ambiental aportat de “Les Tapioles 1” i
“Les Tapioles 2” per l’entitat promotora diu:
10

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 de la
línia elèctrica aèria d’alta tensió d’evacuació de l’energia solar fotovoltaica
produïda a la planta de Montferri fins a disposar del marc normatiu que
proporcionarà la modificació del POUM”.
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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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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2021 es va
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 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

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’evacuació 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:
- 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.
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“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.”
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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 l’escrit d’al·legacions a la consulta sobre la viabilitat
d’implantació d’una instal•lació solar fotovoltaica “les Clotes” al terme
municipal de Montferri i sobre l’estudi d’impacte ambiental de les
infraestructures d’evacuació des de SET Les Clotes i Bon Sol,
passant pel SET Renau i fins a SET Altafulla,
expedient
ME00264_OTAATA20210227
redactat
per
l’arquitecte
de
l’ajuntament i que consta transcrit a la part expositiva del present
acord.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de les al·legacions formulades així com
del document “informe consultiu parc solar Tapioles 1 i Tapioles 2”
redactat per la Consultora Energètica - TREBOL ENERGÍA 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.

Quart.

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
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Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’UN COMPRESSOR PER A LA REPARACIÓ DE L’EQUIP DE
CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’equip de climatització del centre cultural s’ha avariat i cal la seva urgent
reparació per tal de garantir l’ús de les instal·lacions, especialment pels actes
de la festa major i per donar resposta a les necessitats de previsió de sales amb
aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús que ha recomanat el
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) del Departament
d’Interior de la Generalitat per fer front a les altes temperatures dels propers
dies.
S’ha demanat pressupost a l’empresa JOSE PINTALUBA Y CIA SL, que ha
presentat oferta per un import de 5.764,57 € (cinc-mil set-cents seixanta-quatre
euros amb cinquanta-set cèntims d’euro) amb 1.210,56 € (mil dos-cents deu
euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro), en concepte d’IVA al tipus del 21%.
Els treballs a realitzar consisteixen en subministrar i substituir el compressor de
l’equip model ZR-190 i reposar gas R417A.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa JOSE
PINTALUBA Y CIA SL, el coneixement de la instal·lació i la més que pública
solvència professional i econòmica, es proposa contractar els seus serveis.
Es conclou que l’oferta presentada s’ajusta als paràmetres i preus del mercat.
Considerant la quantia d’aquest contracte, i, en base als principis d’eficiència i
celeritat, no es considera necessari sol·licitar tres ofertes formals i es valora
aquesta oferta com l’econòmicament més avantatjosa
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
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Es dona compte de la següent proposta:
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant decret
2019/532, de 5 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 d’un compressor model ZR-190 per a
l’equip de climatització del centre cultural, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa JOSE PINTALUBA Y CIA SL, amb
NIF B-43003581, per un import de 5.764,57 € (cinc-mil set-cents
seixanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims d’euro) amb
1.210,56 € (mil dos-cents deu euros amb cinquanta-sis cèntims
d’euro), en concepte d’IVA al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de 6.975,13 € (sis-mil noucents setanta-cinc euros amb tretze cèntims d’euro), amb càrrec a la
partida 920-21200 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,
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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 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.
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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.
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.”

26/08/2021 Alcalde

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

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

7. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són dos 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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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