ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25
D'AGOST DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-cinc
d’agost de l’any 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 extraordinària 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 12 D'AGOST DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 12 d'agost 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.
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

- Respecte de la festa major d’estiu, recentment finalitzada, cal fer-ne un balanç
positiu tot i les limitacions que la pandèmia del COVID-19 ens ve imposant.
Davant els entrebancs inicials s’ha resolt la problemàtica dels accessos i les
reserves de plaça a les actuacions i s’han pogut oferir places deslliurades
garantint que qui volia, podia entrar.
Cal lamentar, però, dos episodis puntuals que han pertorbat les celebracions.
Un moment desafortunat es va viure durant la presentació del llibre del llibre “El
Catllar, passió castellera. 250 anys de tradició (1770-2020)”quan un grup de
persones que estava fent una festa pels carrers del poble va interrompre l’acte
cridant pels carrers adjacents a la Plaça de la Vila i proferint insults. Fou prou
desagradable com perquè el ponent de la presentació, l’ex conseller d’Educació
de la Generalitat, Sr. Josep Bargalló va comentar els fets durant la seva
intervenció.
El segon moment negatiu fou el bòtil que es va produir la nit de dissabte cap a
diumenge quan un nombrós grup de persones es va concentrar a la Torre d0en
Guiu i al Camí de la Font i sense respectar cap mesura de seguretat ni de
prevenció de contagi van estar de festa fins a altes hores de la matinada.
Davant aquesta possibilitat s’havia parlat amb l’Intendent dels Mossos
d’Esquadra a Tarragona i estaven alertats. Tant és així que aquella mateixa nit
van venir dues dotacions i van avaluar la situació, decidint no intervenir per no
crear un efecte estampida i generar múltiples reunions a diversos punts del
municipi.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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- Finalment, informar que dimecres dia 1 de setembre de 201 està prevista la
reunió del 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 en el procés del concurs de projectes per a la construcció del
pavelló esportiu. Es donarà compte del veredicte, del qual han de sortir un
màxim de 5 propostes que continuaran endavant amb la següent fase. S’han
presentat un total de 7 proposicions, totalment anònimes, de les 12 que podien
fer-ho.
Els assistents es donen per assabentats.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
A data 11 d’agost de 2021, el sr. Eduard Padró Obiol, empleat municipal, va
presentar una sol·licitud en la qual sol·licita la gratificació extraordinària com a
empleat municipal per portar 25 anys treballats en aquest ajuntament, d’acord
amb l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament.
El sr. Eduard Padró Obiol forma part de la plantilla de l’ajuntament del Catllar,
amb la categoria d’administratiu. Va iniciar la relació laboral amb aquest
organisme el dia 1 d’agost de 1996 i fins a dia d’avui.
El pressupost municipal per a l’any 2021 es va aprovar, així com la plantilla de
personal, segons acord de Ple de 10 de desembre de 2020. El Conveni
col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament va ser aprovat pel Ple
Municipal de 28 de febrer de 2019.
Tal i com preveu l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament, els empleats que hagin complert 25 anys de servei a l’Ajuntament
del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació per l’import de dues
mensualitats proporcionals a la jornada.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA
A L’EMPLEAT MUNICIPAL E.P.O. PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
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règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció superior de tot el
personal de la corporació.
4

La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.
Tercer.

Concedir a l’empleat municipal el sr. Eduard Padró Obiol una
gratificació extraordinària per import de dues mensualitats
proporcionals a la jornada, per haver complert 25 anys de serveis a
l’Ajuntament del Catllar.
Comunicar aquesta resolució a la gestoria Sugrañes i al departament
d’intervenció per a la seva execució.
Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.”

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA
A L’EMPLEADA MUNICIPAL I.LL.F. PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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A data 30 de juliol de 2021, la sra. Isabel Llavoré Fàbregas, empleada
municipal, va presentar una sol·licitud en la qual sol·licita la gratificació
extraordinària com a empleada municipal per portar 15 anys treballats en
aquest ajuntament, d’acord amb l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal
laboral d’aquest ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA

El pressupost municipal per a l’any 2021 es va aprovar, així com la plantilla de
personal, segons acord de Ple de 10 de desembre de 2020. El Conveni
col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament va ser aprovat pel Ple
Municipal de 28 de febrer de 2019.
Tal i com preveu l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament, els empleats que hagin complert 15 anys de servei a l’Ajuntament
del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació per l’import d’una mensualitat
proporcional a la jornada. D’acord amb les diferents jornades laborals que ha
anat tenint durant aquests 15 anys, en resulta una mitjana del 54,20 %.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir a l’empleada municipal la sra. Isabel Llavoré Fàbregas una
gratificació extraordinària per import d’una mensualitat proporcional a
la jornada mitjana del 54,20%, per haver complert 15 anys de serveis
a l’Ajuntament del Catllar.
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La sra. Isabel llavoré Fàbregas forma part de la plantilla orgànica de
l’ajuntament del Catllar, amb la categoria d’auxiliar de biblioteca. La jornada
laboral a la biblioteca des dels inicis era del 50%, tot i que l’empleada en certs
moments puntuals se li ha ampliat la jornada temporalment per motius diversos
i actualment està realitzant la jornada completa des del 3 de juliol de 2020,
doncs se li van assignar funcions de dinamització de joventut. Va iniciar la seva
primera relació laboral amb aquest organisme el 8 de maig de 2006 i fins a dia
d’avui.
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Segon.

Comunicar aquesta resolució a la gestoria Sugrañes i al departament
d’intervenció per a la seva execució.
6

Tercer.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

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

JOAN MORLÀ I MENSA
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ D’UN DELS MEMBRES DESIGNATS PER
FORMAR 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, PER RENÚNCIA DE
LA PERSONA DESIGNADA.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 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.
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Es dona compte de la següent proposta:
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Finalitzat el termini esmentat s’havien presentat 13 propostes. Una vegada
realitzada l’obertura dels sobres A i comprovada la documentació presentada,
es requerí esmena documental a diferents licitadors, els quals la van presentar
dins el termini atorgat per a fer-ho, i es constatà que aquestes eren correctes.
Finalitzada aquesta fase de la licitació, i segons contempla la clàusula 11a del
PCA que regula la contractació, s’havia 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.
El Jurat d’aquest concurs ha d’estar 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’havien de seleccionar 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.
Composició del Jurat:
-

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

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.
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-

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, va
designar 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, va proposar per formar part del Jurat als enginyers Srs. Agustí
Pujol Hugas, Sergi Ramón Escarré i Carles Turon.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol es va aprovar
la constitució i nomenament del Jurat per la valoració i classificació de les
propostes gràfiques presentades pel Concurs de Projectes, quedant format per:
- Sr. Josep Llop i Tous, arquitecte de l’Ajuntament, que actuarà com
a president del 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).
Posteriorment, l’arquitecte Sr. Lluís Moran i Molins, va manifestar la seva
impossibilitat de formar part del Jurat per motius personals, per la qual cosa el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a petició de l’Ajuntament, ha designat a
l’arquitecta Sra. Elena Rosales i Castellà per substituir-lo en les seves funcions.
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
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Respectant l’ordre proposat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
es designà a l’enginyer industrial Sr. Agustí Pujol Hugas per formar part del
Jurat.
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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.
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Nomenar a l’arquitecta Sra. Elena Rosales i Castellà per formar part
del Jurat que ha de valorar i classificar les propostes gràfiques
presentades pel Concurs de Projectes esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, en substitució de l’arquitecte Sr. Lluís Moran i
Molins.
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.
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:
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Primer.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA
DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER AL “BOMBEIG D’AIGUA PER A
LES INSTAL•LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018 es
va aprovar el projecte d’obra pública de competència municipal per al bombeig
d’aigua per a les instal·lacions del camp de futbol municipal, redactat per
l’enginyer tècnic industrial, el Sr. Anton Maria Anglès Cunillera.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària mitjançant
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb
pressupost base de licitació de 31.644,24 €, i 6.645,29 € en concepte d’Impost
obre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, essent el total de 38.289,53 €.
Substanciats els tràmits administratius preceptius i acreditades les
circumstàncies declarades en seu d’adjudicació provisional, mitjançant acord
de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020 es va adjudicar el
contracte per a l’execució de l’obra esmentada a l’empresa OBRES I SERVEIS
CURTO SL, amb NIF B55633168 i amb domicili al carrer Trenta, número 54, de
Camarles, per import de trenta-tres mil set-cents vint-i-set euros amb norantacinc cèntims d’euro (33.727,95 €), amb un termini d’execució de dos mesos i
un termini de garantia de 42 mesos.
Per part de la direcció facultativa de les obres, l’enginyer de l’ajuntament, Sr.
Anton M. Anglès Cunillera, s’ha lliurat la certificació núm. 1 de l’obra,
corresponent als treballs realitzats durant el mes de juliol de 2021, que importa la

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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quantitat de trenta-tres mil set-cents vint-i-set euros amb noranta-cinc cèntims
d’euro (33.727,95 €), IVA inclòs.
11

Fonaments de dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que
no contradigui a la LCSP.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

Primer.

Aprovar la certificació primera i única corresponent a l’obra municipal
ordinària per al bombeig d’aigua per a les instal·lacions del camp de
futbol municipal, per import total de trenta-tres mil set-cents vint-i-set
euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (33.727,95 €), IVA inclòs, i
autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest decret en legal forma a l’empresa
adjudicatària, fent constar que, si es vol impugnar la present

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

En conseqüència, per tot l’esposat anteriorment, proposo que la Junta de
Govern Local adopti el següent acord:
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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
de l’endemà de la 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 de l’endemà de la 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.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
NÚMERO 1 DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER AL “BOMBEIG
D’AIGUA A LES INSTAL•LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL”.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018 es
va aprovar el projecte d’obra pública de competència municipal per al bombeig
d’aigua per a les instal·lacions del camp de futbol municipal, redactat per
l’enginyer tècnic industrial, el Sr. Anton Maria Anglès Cunillera.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària mitjançant
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb
pressupost base de licitació de 31.644,24 €, i 6.645,29 € en concepte d’Impost
obre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, essent el total de 38.289,53 €.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020 es
va adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra esmentada a l’empresa

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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OBRES I SERVEIS CURTO SL, amb NIF B55633168 i amb domicili al carrer
Trenta, número 54, de Camarles, per import de trenta-tres mil set-cents vint-iset euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (33.727,95 €), amb un termini
d’execució de dos mesos i un termini de garantia de 42 mesos.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’acta de preus contradictoris, emesa per l’enginyer de
l’Ajuntament, Sr. Anton M. Anglès Cunillera, corresponent a l’import i
concepte detallats a l’acta esmentada i a la part expositiva d’aquesta
proposta, per un import total de dos mil dos-cents vint-i-nou euros
amb setanta cèntims d’euro (2.229,70 €) , IVA inclòs.

Segon.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En data 3 d’agost de 2021, l’enginyer de l’Ajuntament, Sr. Antón M. Anglès
Cunillera, ha emès acta de preus contradictoris en la que es fa constar que en
el transcurs de l’obra, la Diputació de Tarragona va demanar que el tram vist de
la canonada d’aigua que passa pel pont de la carretera T-203 havia d’estar
protegit per una xapa metàl·lica, mesura que no estava inclosa en el projecte
inicial i que importa un total de mil vuit-cents quaranta-dos euros amb setantatres cèntims d’euro, més tres-cents vuitanta-sis euros amb noranta-set cèntims
d’euro en concepte d’IVA.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA IMPOSICIÓ DE
PENALITATS A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER AL “BOMBEIG D’AIGUA A LES
INSTAL·LACIONS
DEL
CAMP
DE
FUTBOL”
PER
DEMORA
INJUSTIFICADA EN L’EXECUCIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018 es
va aprovar el projecte d’obra pública de competència municipal per al bombeig
d’aigua per a les instal·lacions del camp de futbol municipal, redactat per
l’enginyer tècnic industrial, el Sr. Anton Maria Anglès Cunillera.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària mitjançant
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb
pressupost base de licitació de 31.644,24 €, i 6.645,29 € en concepte d’Impost
obre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, essent el total de 38.289,53 €.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020 es
va adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra esmentada a l’empresa
OBRES I SERVEIS CURTO SL, amb NIF B55633168, per import de trenta-tres
mil set-cents vint-i-set euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (33.727,95 €),
amb un termini d’execució de dos mesos i un termini de garantia de 42 mesos.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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L’enginyer industrial de l’ajuntament ha emès informe en què constata el retard
en l’execució de l’obra referida i el quantifica en un total de 45 dies i quantifica
el valor de la penalització a imposar en 1.254,15 €, el qual consta a l’expedient
i es dona per reproduït.
Fonaments de dret.
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

JOAN MORLÀ I MENSA

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
contradigui a la LCSP.
L’article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, relatiu a la demora en
l’execució del contracte estableix que:
“1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat
per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la
seva execució successiva.

JORDI CABRE MARTORELL
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Plec de clàusules administratives particulars.
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2. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

14/09/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

14/09/2021 Alcalde

L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules
administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el
paràgraf anterior quan, tenint en compte les característiques especials del
contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així es
justifiqui en l’expedient.
4. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per
100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per
procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats.
5. L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats
anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis
parcials, quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars
o quan la demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la
impossibilitat de complir el termini total.”
A efectes d’establir l’òrgan competent per contractar, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. El 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent és de 400.529,60 €.
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Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes no esmentats a l’apartat anterior.
17

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Iniciar el procediment d’imposició de penalitats contra el contractista
OBRES I SERVEIS CURTO SL, amb NIF B55633168, per demora en
l’execució de l’obra “bombeig d’aigua a les instal•lacions del camp de
futbol” d’acord amb l’informe emès pel responsable del contracte, i
per a la qual correspon la imposició de la sanció establerta a l’article
193 LCSP de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte IVA
exclòs, que es concreta en l’import de 1.254,15 euros.

Segon.

Donar audiència al contractista per un termini de deu (10) dies hàbils
des de la notificació d'aquest acord per tal que pugui presentar les
al·legacions i els documents que consideri convenients.

Tercer.

Sol·licitar informe de Secretaria respecte a les al·legacions
presentades, si s’escau, un cop acabat el termini d’audiència
esmentat.

Quart.

Sol·licitar, així mateix, que es realitzi informe per part de Tresoreria
en relació amb les garanties prestades i si hi ha alguna factura
pendent de pagament en concepte de la prestació del contracte.

Cinquè. Significar que al tractar-se d’un acte de tràmit que atorga termini
d’al·legacions no procedeix interposar 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

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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14/09/2021 Alcalde

I quan manquen cinc minuts per les 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.
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