ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
SETEMBRE DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dos de setembre
de dos-mil 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, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL VEREDICTE DEL COMITÉ
D’EXPERTS EN LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA
FASE I DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RONDES DINÀMIQUES EN
INSTAL•LACIONS MUNICIPALS PER ALS DIES 3 I 4 DE SETEMBRE DE
2021.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL PROGRAMA DE GARANTIA

JORDI CABRE MARTORELL
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PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01).
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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 Nuñez.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
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 25 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 25 d'agost de 2021, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

- L’empresa encarregada de l’execució dels treballa de la construcció de l’EDAR
1, adjudicats al seu dia per l’ACA, ha comunicat que en breu executarà els
treballs de reposició del ferm dels carrers de La Quadra dels Manous que es
van veure afectats per les obres. S’ha derivat la fiscalització de l’obra a
l’arquitecte municipal per vetllar per la seva correcta execució.
- Avui mateix ens han comunicat que és previst dur a terme un nou Pla de
Foment de l’Ocupació per aquest any 2021, que es realitza per la Diputació de
Tarragona en coordinació amb el Consell Comarcal. El projecte novament va
adreçat a la contractació per part de la Diputació d’una brigada de cinc persones
per dur a terme tasques forestals de prevenció d’incendis i de millora dels
entorns naturals.
Com no podria ser d’altra manera, hi concorrerem per continuar amb la tasca
que venim desenvolupant des de fa tants anys i que mereix el reconeixement
de la resta de les administracions amb competències sobre la matèria.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/732,
DE 13 D'AGOST, D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT SANITARI
PER ALS ACTES DE FESTA MAJOR.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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- Arran dels incidents ocorreguts el cap de setmana de la festa major amb la
realització de botellots o bòtils a la zona del camí de la font causant molèsties
i desperfectes a més d’incrementar la despesa pública en la neteja
d’instal·lacions i vies públiques s’ha convingut un dispositiu amb el cos de
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Municipal per dissuadir que es repeteixin
aquestes conductes. A més, dom després es dirà, es proposa contractar un
servei de rondes dinàmiques de vigilància privada per atendre necessitats de
diferents béns públics que es poguessin veure afectats.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/732 de 13 d’agost:
4

“L’Ajuntament creu escaient i necessari la contractació del servei d’ambulància
per donar cobertura sanitària als actes programats amb motiu de la Festa Major,
que es duran a terme entre les 22.00 h del 14 d’agost i les 23.59 del 21 d’agost,
actes que tot seguit es detallen:
Acte:
CONCERT
CONCERT DE
TARDA
BALL DE NIT

JOAN MORLÀ I MENSA

ORQUESTRA
ALLIOLI

Dia:
ds. 14/08/21
dv. 20/08/21

Hora Inici:
22:00
19:30

Hora Fi:
0:00
21:00

Ubicació:
Torre d'en Guiu
Torre d'en Guiu

Ambulància de
SI
21:30
SI
19:00

a
0:30
21.30

dv. 20/08/21

23:00

00:15

Torre d'en Guiu

SI

22:30

1.00

dg.22/08/21
ds. 21/08/21

21:30
22:00

23:00
00:00

Pl. Església
Torre d'en Guiu

SI
SI

21:00
21:30

23.30
00.30

Amb aquesta finalitat, en data 19 de juliol de 2021, es va sol·licitar pressupost
a les tres empreses especialitzades en aquest tipus de serveis que tot seguit es
relacionen:
-

Joan M. Aguado Lazo, amb DNI 39861291Z (SERVEI D’EMERGÈNCIES
DE CATALUNYA), que presenta oferta únicament pel servei preventiu de
Bombers, per un import de 395,00 € més 82,95 € en concepte d’IVA, no
presentant cap oferta pel servei d’ambulàncies.

-

Ambulàncies Ponent SL, amb NIF B55676837, que presenta oferta per
un import total de 862,50 €, més 181,13 € en concepte d’IVA.

-

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona amb NIF
G43667732, que presenta oferta per un import total de 850,00 € exempts
d’IVA.

Un cop revisades les propostes presentades, s’ha constatat que la més
avantatjosa es la presentada per l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Tarragona.
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
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Firma 1 de 2

21/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

21/09/2021 Alcalde

CORREFOC
BALL DE NIT

Artista:
BETH
ORQUESTRA
SELVETANA
ORQUESTRA
SELVETANA
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percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

21/09/2021 Alcalde

Vist que l’alcaldia és competent per a l’adopció del present acord, d’acord amb
el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de
febrer de 2014.
D’acord amb l’article 118 de l’esmentada Llei, 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 i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer. - Adjudicar la contractació del servei d’ambulància per donar cobertura
sanitària als diferents actes de la Festa Major detallats en la part
expositiva d’aquesta resolució, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Tarragona, per un import de 850,00 euros exempts d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit-cents cinquanta euros (850,00
€) amb càrrec a la partida 22611 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
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de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
6

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc i a la
Junta de Govern Local per la seva ratificació.

21/09/2021 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret d’alcaldia número
2021/732, de 13 d’agost, per l’adjudicació del servei d’ambulàncies per diferents
actes celebrats amb motiu de la Festa Major 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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/731,
DE 13 D'AGOST, D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL
D’ACCESSOS PER ALS ACTES DE FESTA MAJOR.
Es dona compte de la següent proposta:

“L’Ajuntament creu escaient i necessària la contractació de dos controladors
d’accessos pels actes programats amb motiu de la Festa Major, que es duran
a terme entre les 22.00 h del 14 d’agost i les 23.59 del 21 d’agost.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/731 de 13 d’agost:
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Privada d'Accés:
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0:00

Torre d'en Guiu

SI

2

21:00

1:00

CONCERT DE ORQUESTRA dv. 20/08/21 19:30
TARDA
SELVETANA

21:00

Torre d'en Guiu

SI

2

19:00

22:00

BALL DE NIT ORQUESTRA dv. 20/08/21 23:00
SELVETANA

00:15

Torre d'en Guiu

SI

2

22:00

1:00

BALL DE NIT ORQUESTRA ds. 21/08/21 22:00
ALLIOLI

00:00

Torre d'en Guiu

SI

2

21:00

1:00
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Hora Hora Fi:
Inici:

Les tasques que hauran de dur a terme els controladors en els diferents actes
són les següents:
- Tasques pròpies del control d’accés
- Llistes d’assistents a l’entrada
- Registrar assistents no inscrits prèviament en les llistes comprovant
abans les places disponibles.
- Recordatori Mascaretes
- Begudes i menjar no permès a la zona de cadires/ball (tolerància amb
l’aigua)
- Si es permet el ball serà amb mascareta.
Amb aquesta finalitat, en data 19 de juliol de 2021 es va sol·licitar pressupost a
tres empreses especialitzades en aquest tipus de serveis i, un cop finalitzat el
termini màxim per a la presentació d’ofertes, es comprova que només s’ha rebut
l’oferta presentada per les empreses SERVICIOS AUXILIARES ARENA SL i
CONTROL Y SERVICIOS DELALBA SL.
Un cop revisades les propostes presentades, s’ha constatat que compleixen
amb les característiques tècniques i treballs a realitzar que s’estableixen en la
sol·licitud d’oferta.
Ambdues empreses presenten oferta per un import de 19.00 euros/hora,
important un total de 532,00 euros més 111,72 euros en concepte d‘IVA.
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Atès que es consideren contractes menors els contractes de subministrament,
entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment
adequat per la contractació és el del contracte menor.

JOAN MORLÀ I MENSA

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació
d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses, tenint
preferència, en cas d’igualtat, el major nombre de treballadors fixes amb
discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna
de les empreses.
c) Major percentatge de dones empleades en plantilla en cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat
lloc al desempat.
En data 3 d’agost de 2021 es requereix a les dues empreses per tal que
presentin la documentació justificativa o acreditativa relativa als apartats a, b i
c, del citat article, per tal de poder resoldre l’adjudicació del contracte,
documentació que han presentat dins el termini establert per a fer-ho.
Un cop comprovades les dades, es constata que l’empresa Servicios Auxiliares
Arena SL tenen un 5% del personal contractat amb discapacitat i, per tant,
segons els criteris esmentats, seran els adjudicataris del contracte.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que l’alcaldia és competent per a l’adopció del present acord, d’acord amb
el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb el que preveu l’article 147.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, en el cas d’empat de les propostes presentades,
es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits
al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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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.
D’acord amb l’article 118 de l’esmentada Llei, 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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 i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. - Adjudicar la contractació del servei de dos controladors d’accés per a
diferents actes programats amb motiu de la Festa Major, detallats en
la part expositiva d’aquesta resolució, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista SERVICIOS AUXILIARES
ARENA, per un import de 532,00 euros, mes 111,72 euros en
concepte d‘IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de sis-cents quaranta-tres euros amb
setanta-dos cèntims d’euro (643,72 €) amb càrrec a la partida 22611
del pressupost municipal per a l’exercici de 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Quart.-
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc i a la
Junta de Govern Local per la seva ratificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret d’alcaldia número
2021/731, de 13 d’agost, per l’adjudicació del servei d’ambulàncies per diferents
actes celebrats amb motiu de la Festa Major 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.
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/758,
DE 25 D'AGOST, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D'AGOST DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/758, de 25 d’agost:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes d’agost 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:
“Base 17. Nòmina del personal.

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
11

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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.
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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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.
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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.”

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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
d’agost 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:
Líquid a percebre pels empleats:

77.907,27 €
20.114,69 €
57.792,58 €
45.625,80 €

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
2021/758, de 25 d’agost, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes
d’agost de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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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.
13

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’AGOST DE 2021 (1).

DE

FACTURES

JOAN MORLÀ I MENSA

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 16 – REMESA DE FACTURES AGOST 2021 (1) per un import
de 158.218,87 €.
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. 16 – REMESA DE FACTURES AGOST
2021 (1) i que ascendeix l’import total de de 158.218,87 euros.
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Firma 1 de 2

21/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

21/09/2021 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:
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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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CAMPANYES PUBLICITÀRIES PER A
LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MUNICIPI I L’ENTORN.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió de l’oferta
turística i cultural del Catllar, creu necessari contractar, amb la revista de
proximitat Torredembarra Actualitat, 4 campanyes publicitàries amb la finalitat
de fomentar el turisme al nostre municipi.
La revista Torredembarra Actualitat, que afavoreix la difusió i la divulgació dels
principals esdeveniments del territori i que compta amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca, ha formulat la seva oferta
econòmica per un import de mil sis-cents trenta-dos euros (1.632,00 €) més trescents quaranta-dos euros amb setanta-dos cèntims d’euro (342,72 €) en concepte
d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de mil nou-cents setanta-quatre euros amb
setanta-dos cèntims d’euro ( 1.974,72 €).
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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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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.

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 la contractació de quatre campanyes publicitàries, tal i com
es descriu a la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el
procediment del contracte menor, a la revista Torredembarra
Actualitat, per un import total de mil sis-cents trenta-dos euros
(1.632,00 €) més tres-cents quaranta-dos euros amb setanta-dos
cèntims d’euro (342,72 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), essent
el total de mil nou-cents setanta-quatre euros amb setanta-dos
cèntims d’euro (1.974,72 €).
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil nou-cents setanta-quatre euros
amb setanta-dos cèntims d’euro (1.974,72 €), amb càrrec a la partida
432-22602 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’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

JORDI CABRE MARTORELL
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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
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.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

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

8. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC.
Es dona compte de la següent proposta:
Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin
en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita
i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de cinc factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes del 18.01.2021 a 15.02.2021, per 574,57 euros, del 15.02.2021 al
15.03.2021 per 530,40 euros, del 15.03.2021 al 21.04.2021 per 628,45 euros,

JORDI CABRE MARTORELL
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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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del 21.04.2021 al 19.05.2021 per 412,66 euros, del 19.05.2021 al 31.05.2021
per 163,93 euros i del 31.05.2021 al 14.06.2021 per 163,92 euros, el que fa un
total de 2.473,93 euros.
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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2021, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

21/09/2021 Alcalde

Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.236,96 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
18.01.2021 al 15.02.2021, del 15.02.2021 al 15.03.2021, del
15.03.2021 al 21.04.2021, del 21.04.2021 al 19.05.2021, del
19.05.2021 al 31.05.2021 i del 31.05.2021 al 14.06.2021,
presentades per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant
Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.

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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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE
PER AL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, atès l’ús del vehicle adscrit al cos de la Guàrdia Municipal el
quilometratge que porta i l’obsolescència propera d’aquest, tot vetllant per la
seguretat dels guàrdies municipals en el desenvolupament de les tasques
pròpies del seu lloc, creu escaient i necessari adquirir un nou vehicle.

JOAN MORLÀ I MENSA
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21/09/2021 Alcalde

El vehicle que més s’adapta a les actuals necessitats del servei és el nou model
del DACIA DUSTER, acabat COMFORT, i amb les següents característiques:
-

Motor 74KW (100CV)
Certificació NEDC = 0
Carburant: GLP / GASOLINA
Color: BLANC
Equipament de sèrie: MODEL COMFORT
Equipament extra: Reixa rígida posterior de separació amb el
portaequipatges.

El preu base d’execució per contracte és de 18.245,00€ (IVA, matriculació i preentrega inclòs).
Amb aquesta finalitat, en data 26 d’agost de 2021 es va sol·licitar pressupost a
tres empreses per dur a terme el subministrament del vehicle descrit a la
sol·licitud d’oferta.

-

J. GARAU S.A.
AUTOXANDRI S.A.U.
REMM GUITART S.L.

Un cop passat el termini màxim fixat per a la presentació d’ofertes, es constata
que en data 27 d’agost de 2021, dins del termini establert, es va presentar una
única oferta econòmica pel subministrament d’aquest vehicle.

JORDI CABRE MARTORELL
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21/09/2021 Secretari-Interventor

Les empreses a les que s’ha sol·licitat oferta són les següents:
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El licitador que ha presentat oferta en aquest expedient és:
-

J. GARAU S.A.

19

L’oferta presentada es resumeix en el següent quadre:
Import sense
IVA

Licitador

J.GARAU S.A.

13.932,00€

21% IVA

2.925,73€

Matriculació i
pre-entrega

Total
pressupost

690,00€ 17.547,73€

A més, un cop revisada la documentació que acompanya l’oferta econòmica,
s’ha constatat que s’ajusta amb la sol·licitada.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tant, l’empresa J. GARAU S.A. és la que ha presentat la millor oferta pel
subministrament del vehicle descrit.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
20

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per import de disset mil cinc-cents quaranta-set
euros amb setanta-tres cèntims d’euro (17.547,73 €), amb càrrec a la
partida 132-62400 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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

Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte,
segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament d’un vehicle pel cos de
la guàrdia municipal, tal i com es descriu a la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
J. GARAU SA, per un import de tretze mil nou-cents trenta-dos euros
(13.932 €) més dos mil nou-cents vint-i-cinc euros amb setanta-tres
cèntims d’euro (2.925,73 €) en concepte d’IVA (al tipus del 21%), més
sis-cents noranta euros (690,00 €) en concepte de matriculació i preentrega, essent el total de disset mil cinc-cents quaranta-set euros amb
setanta-tres cèntims d’euro (17.547,73 €).
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA PER DONAR COMPTE DEL VEREDICTE DEL COMITÉ
D’EXPERTS EN LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A
LA FASE I DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONCURS DE
PROJECTES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 i es va aprovar
el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives (PCA)
que ha de regular la licitació a més de disposar, també, l’obertura del
procediment.
Finalitzat el termini per la presentació de propostes de la Fase Prèvia, van ser
admesos per l’òrgan de contractació dotze licitadors que van ser convidats a
participar en la Fase I del concurs, dels quals set han presentat proposta gràfica
d’idea inicial d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 12 del PCA.
Finalitzada aquesta fase de la licitació, i segons contempla la clàusula 11a del
PCA que regula la contractació, mitjançant acords de la Junta de Govern Local
de dates 22 de juliol i 25 d’agost de 2021, 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:

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

7ff795d904f54c7baceff22768390682001

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

- Sra. Elena Rosales Castellà, arquitecta 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).
Reunit el jurat en data 1 de setembre de 2021, efectuà l’obertura del sobre núm.
2 corresponent a les propostes gràfiques d’idea inicial presentades i, una
vegada qualificades, d’acord amb els criteris sotmesos a judici de valor
previstos en el PCAP, acordà, per unanimitat, el següent:
“Primer.- Admetre la totalitat de les Propostes gràfiques d’idea inicial presentades
pels licitadors admesos en la Fase prèvia del Concurs, i que es relacionen
a continuació amb els LEMES següents:

21/09/2021 Alcalde

LLUERNA
EL FANALET
LIGNUS
BOSC ESPORT
L’ESCOLA, EL SEU PATI I EL POLIESPORTIU...
POLIFACÈTIC
REFUGI CLIMÀTIC

JOAN MORLÀ I MENSA

Atorgar les puntuacions a les Propostes gràfiques d’idea inicial, d’acord
amb la valoració realitzada pel Jurat, i aprovar la classificació de les
propostes per ordre decreixent de puntuació següent:
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6
7

Tercer.-

Lema
POLIFACÈTIC
L’ESCOLA, EL SEU PATI I EL POLIESPORTIU...
REFUGI CLIMÀTIC
EL FANALET
LLUERNA
BOSC ESPORT
LIGNUS

Proposar la selecció dels cinc licitadors de les propostes millor puntuades,
per tal de ser convidats a la FASE II del Concurs per a la presentació de les
Propostes gràfiques desenvolupades en un termini de 30 dies mitjançant
anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Són les
següents:

JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.-
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Lema
POLIFACÈTIC
L’ESCOLA, EL SEU PATI I EL POLIESPORTIU...
REFUGI CLIMÀTIC
EL FANALET
LLUERNA
Quart.-

El Jurat creu necessari notificar als concursants la necessitat d’incorporar
a les seves propostes l’espai destinat a la ubicació de la nova caldera de
biomassa d’acord amb l’article 3.2 del Plec de clàusules tècniques. A més,
s’haurà de tenir en compte el pati de l’escola institut l’Agulla, de nova
creació, que figura indicativament en el plànol topogràfic que és a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
2. 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:
Primer.

Donar-se per assabentada de la decisió presa pel Jurat en data 1 de
setembre de 2021 relativa a la valoració i classificació de les
propostes gràfiques presentades a la Fase I del Concurs de
Projectes, transcrit en la part expositiva d’aquest acord.

JORDI CABRE MARTORELL
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Cinquè.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.”
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Segon.

Notificar aquesta acord 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RONDES DINÀMIQUES
EN INSTAL•LACIONS MUNICIPALS PER ALS DIES 3 I 4 DE SETEMBRE DE
2021.

Mitjançant Resolució d’alcaldia 2021/774 de data 31 d’agost de 2021 i 2021/786
de data 3 de setembre de 2021, es va acordar el tancament temporal de
l’aparcament situat al c/ Camí de la Font i el carrer adjacent a l’Avinguda
Catalunya amb accés a les escales de la costa, per prohibir el trànsit rodat i de
persones, durant el divendres dia 3 i dissabte dia 4 de setembre des de les 21h.
fins a les 7h. per evitar que es celebrin concentracions massives de persones
consumint begudes alcohòliques a la via pública.
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Es dona compte de la següent proposta:
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D’acord amb la reunió mantinguda en data 1 de setembre de 2021 amb el Cos
dels Mossos d’Esquadra es van adoptar les següents mesures que es relacionen
a continuació:

JOAN MORLÀ I MENSA

2) Prohibit estacionar a l’aparcament situat a l’exterior de la zona lúdica de la
Torre d’en Guiu des de les 00.45h. a les 7h. del dissabte dia 4 al diumenge
dia 5 de setembre.
Es per això que l’ajuntament creu escaient i necessària la contractació de
personal de seguretat que efectuï rondes dinàmiques per vetllar pels béns de
titularitat municipal que es troben en aquests espais.
Per la realització d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a la següent
empresa especialitzada en aquest tipus de servei:
-

Seguridad León 2018 SL: Presenta un pressupost per un import total
de 1.890,00 € (mil vuit-cents noranta euros), més 396,90 € (tres-cents
noranta-sis euros amb noranta cèntim d’euro) en concepte d’IVA, que
correspon a la contractació de sis vigilants i tres cotxes patrulla.

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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1) Accés restringit, excepte veïns, al trànsit rodat i de vianants des de les 21h.
fins a les 7h. del divendres dia 3 i dissabte dia 4 de setembre, a les següents
zones:
 Aparcament del c/ del Tamariu de la urbanització Masia Boronat.
 Aparcament i franja de terreny exterior del camp de futbol.
 Carrer i zona d’aparcament del camí de la Font, excepte entrada i
sortida d’autocaravanes.
 Escales de la costa.
 C/ de la Salorteta.
 Passera del riu.
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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.

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 i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de vigilants que realitzin rondes
dinàmiques per vetllar per la integritat dels béns municipals inclosos
en el marc dels Decrets d’alcaldia 774 i 786, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Seguridad León
2018 SL, amb NIF B55731285, per un import total de 1.890,00 €
(mil vuit-cents noranta euros), més 396,90 € (tres-cents noranta-sis
euros amb noranta cèntim d’euro) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil dos-cents vuitantasis euros amb noranta cèntim d’euro (2.286,90 €), amb càrrec a la
partida 920-22799 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
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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
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.
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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.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

21/09/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL - CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES, DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament és beneficiari en el marc del “Programa contracte en pràctiques
beneficiaris del Programa Garantia Juvenil 2021” regulat per la Resolució
TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any
2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya, i per l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya d’un ajut per a la contractació de
tres persones joves.
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El procés de contractació d’aquestes persones es gestiona mitjançant les
Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que valoren la
concurrència dels requisits generals dels i les aspirants, proposant una llista de
candidatures a cada lloc ofertat per l’ajuntament, essent l’ajuntament el que
haurà de seleccionar la persona aspirant idònia per a cada lloc.
Com no podria ser d’altra manera, els processos per a la selecció del personal
de les administracions públiques han de ser respectuosos amb els principis
d’igualtat, interdicció de la arbitrarietat, mèrit, capacitat i publicitat.

21/09/2021 Alcalde

Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs, torn lliure, de tres places de tècnic, de personal
laboral temporal (sis mesos) d’aquest ajuntament vinculades a la durada dels
ajuts regulats per la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig i per l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol,
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs,
de tres llocs de treball de tècnic d’administració general, personal
laboral temporal (sis mesos) d’aquest ajuntament, en el marc del
“Programa contracte en pràctiques beneficiaris del Programa
Garantia Juvenil 2021”.

Segon.

Aprovar les bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al DOGC,
al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica.

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.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap

29

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD
MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01).
Es dona compte de la següent proposta:
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JORDI CABRE MARTORELL
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21/09/2021 Alcalde

ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia
5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades
següents:
ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i
1.1.4.
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, i 1.2.4.
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i
3.22.
NOVATILU SL pel lot 2.1.
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17,
2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3 i 4.2.4.
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2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC
ENERGIA SL, GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO
SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU,
ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL, NOVATILU SL,
ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM
IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA,
MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA,
ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA
SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28
d’octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà
aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM,

JORDI CABRE MARTORELL
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UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11,
2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12,
2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM SALVI SL pel lot 2.1.
SACOPA SAU pel lot 2.1.
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21,
3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6,
2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA
pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
ELECNOR SA pel lot 4.1.
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
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per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la
posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i
cessionària, el dia 12 de novembre de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

5.- En data 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga
de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic (Expedient 2017.01) per un període addicional de 12
mesos més, des del 27 de maig de 2021 fins a 29 de maig de 2022, excepte
amb l’empresa SACOPA SAU. La formalització és dur a terme el 7 d’abril de
2021.
6.- Que l’ajuntament del Catllar es troba adherit al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ADM) i del
Consorci Català per Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.
7.- Que l’ajuntament té aprovat el projecte tècnic per a la substitució de les
lluminàries de l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní, redactat
per l’enginyer tècnic industrial, Sr. Anton Maria Anglès Cunillera, amb un
pressupost de 261.894,25 € més 54.997,79 € d’IVA, essent el total de
316.892,04 €.
Es necessària l’adequació de les lluminàries de l’enllumenat públic del sector
11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Esplai Tarragoní, per al
compliment dels 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.
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4.- En data 18 de gener de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.01), per un
període addicional de 12 mesos.

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

7ff795d904f54c7baceff22768390682001

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

31

FONAMENTS DE DRET
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de
l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.

JOAN MORLÀ I MENSA

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament
d’elements d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de
6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’ajuntament del Catllar a la primera prorroga de
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència
energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.01).
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària CITELUM IBERICA
SA dels béns i serveis següents:
Subministre i instalꞏlació de 557 unitats de llumenera ambiental,
model Dunna Lira de fins a 30W.
Subministre d'adaptador a columna D60. 100 unitats.
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Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

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

7ff795d904f54c7baceff22768390682001

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

32

Partida alçada per imprevistos.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de cent
quaranta-quatre mil sis-cents onze euros amb cinquanta-cinc cèntims
d’euro (144.611,55) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de
l'any 2021, amb càrrec de l'aplicació pressupostària 165-62323.

21/09/2021 Alcalde

Quart.-

Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària CITELUM
IBERICA SA, i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a
la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.

Cinquè.- Fer constar que si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar 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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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.
14. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan és un quart de vuit 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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Vots en contra: cap
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