ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE
SETEMBRE DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta de
setembre 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 ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE SETEMBRE
DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de setembre 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Metadatos

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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Tal i com s’havia conveniat amb l’Equip de Mesures Penals Alternatives del
Departament de Justícia, estava prevista la incorporació d’una persona per a la
realització de treballs en benefici de la comunitat com a mesura alternativa al
compliment de sancions penals per a la realització de 14 jornades i que
finalment no s’incorporarà, doncs ha trobat feina i es posposa el compliment.
- Una vegada finalitzat el procediment de selecció de personal per a ser
contractat en el “Programa contracte en pràctiques beneficiaris del Programa
Garantia Juvenil 2021” i proveïts els tres llocs de treball, les persones
seleccionades està previst que iniciïn la seva prestació a partir del dia 5 o 6
d’octubre, una vegada resoltes les qüestions administratives amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya.
- Informar que el proper dia 13 d’octubre de 2021 s’ha establert com a data
perquè el tribunal tècnic de valoració de propostes del concurs de projectes per
la redacció del projecte bàsic i executiu i demés documentació i actuacions
relatives a la construcció del pavelló poliesportiu sotmeti a criteris de qualitat
arquitectònica les cinc propostes que han superat la primera fase i emeti un
veredicte respecte de quina proposta resulta la guanyadora i per tant,
l’adjudicatària. 2 dies després es coneixeran les identitats dels equips
redactors/es.
- Informar que després de diversos caps de setmana consecutius amb mesures
preventives i dissuasives per a la realització de concentracions i botellots al
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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municipi, el proper cap de setmana no hi haurà cap operatiu programat a
resultes de l’eficàcia de les mesures implementades fins a la data.
3

- Finalment, explicar que s’ha procedit a la instal·lació de senyalització
provisional de prohibició d’aparcament al darrer tram del carrer de França, en
direcció a l’institut escola, donat que la manca de cura en l’estacionament ha
fet que tant el camió del servei de recollida de residus com l’autobús del
transport escolar no poguessin passar amb solvència, afectant negativament la
prestació del servei i comprometent la mobilitat a la zona i la seguretat de les
persones usuàries de la via.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2021/893, DE
27 DE SETEMBRE, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER
REALITZAR TEMPORALMENT CLASSES DE CANT MODERN,
LLENGUATGE INICIAL I DIRIGIR LES CORALS DELS ENSENYAMENTS
MUSICALS MUNICIPALS FINS ALA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/893 de 27 de
setembre:
“L’Ajuntament, davant la immediatesa de l’inici del curs d’ensenyaments
musicals a l’Escola de Música del Catllar, i per tal que no es vegi afectat el
desenvolupament normal de les classes, creu escaient i necessària la
contractació d’una professora que exercirà les funcions de professora de cant
modern, de llenguatge inicial i que dirigirà les corals de l’escola mentre no es
resolgui el procés de selecció endegat per proveir aquest lloc de treball que es
preveu finalitzi en un termini màxim aproximat de dos mesos.
El coordinador dels ensenyaments musicals de l’Ajuntament del Catllar, Sr.
Jordi Adserà, ha emès informe en el que fa constar que considera a la Sra.
Maria Jacobs adequada per la prestació dels serveis esmentats anteriorment.
En l’expedient consta l’oferta econòmica presentada per la Sra. Jacobs que
importa un total de tres-cents noranta euros mensuals (390,00 €), per les
classes que impartirà 4 dimecres al mes.
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Els assistents es donen per assabentats.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. - Adjudicar la contractació del servei de professora de cant modern, de
llenguatge inicial i direcció de les corals de l’escola de música, tal i
com es detalla en la part expositiva d’aquesta resolució, mitjançant el
procediment del contracte menor, a la Sra. Maria Jacobs Alberton per
un import mensual de 390,00 €, exempts d’IVA, mentre no es resolgui
el procediment que es tramita per proveir aquest lloc de treball.
Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920-22799 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.
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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.
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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
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret d’alcaldia número
2021/893, de 27 de setembre, per l’adjudicació del servei d’una professora per
l’EMM que impartirà classes de cant modern, llenguatge inicial i que dirigirà les
corals de l’escola fins que es resolgui el procés de selecció endegat per proveir
aquest lloc de treball 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.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA PER LA “RECUPERACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ
DEL CATLLAR A LA SECUITA”.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 5 de juliol de 2021, els serveis tècnics municipals van emetre informe
on es feia constar la necessitat de la recuperació d’un tram del camí del Catllar
a La Secuita, detallant també les actuacions que caldria dur a terme, en un tram
de 649,5 m, per tal de recuperar la part impracticable del camí esmentat.
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Cinquè.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc i a la
Junta de Govern Local per la seva ratificació.”

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

490219173a92495aad0393c27d0a8fa0001

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

5

JOAN MORLÀ I MENSA
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Endegat l’expedient administratiu de contractació mitjançant el procediment de
contracte menor d’obres, i 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 22 de juliol de 2021 es
va adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra esmentada al contractista
Jordi Bové Fraga, amb NIF 39704562, per un import de de dos mil set-cents
euros (2.700,00 €), més cinc-cents seixanta-set euros (567,00 €) en concepte
d’IVA (al tipus del 21%), essent el total de tres mil dos-cents seixanta-set euros
(3.267,00 €), amb un termini d’execució màxim de 10 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de notificació de l’adjudicació.
Per part de la direcció facultativa de les obres, l’arquitecte de l’ajuntament, Sr.
Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació única de l’obra, corresponent
als treballs realitzats des del 28 de juliol fins el dia 8 de setembre de 2021, que
importa la quantitat de tres mil dos-cents seixanta-set euros (3.267,00 €), IVA
inclòs.
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.

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
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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.

14/10/2021 Alcalde

En conseqüència, per tot l’esposat anteriorment, proposo que la Junta de
Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació única corresponent a l’obra municipal ordinària
per la recuperació d’un tram impracticable del camí del Catllar a la
Secuita, per import total de tres mil dos-cents seixanta-set euros
(3.267,00 €), 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
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

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

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT
A
L’OBRA
MUNICIPAL
ORDINÀRIA
DE
“REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL MAS DE PALLARÈS”.
Es dona compte de la següent proposta:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2020, es
va aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària de
rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès, mitjançant procediment obert
simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació
de 76.984,85 €, i 16.166,82 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
al tipus del 21%, i una durada del contracte de 2 mesos. Alhora es va aprovar
el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars i
es disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’arquitecte de l’ajuntament ha portat la direcció facultativa i la coordinació de
seguretat i salut de l’obra, i en data 9 de setembre de 2021 ha lliurat la segona
certificació corresponent als treballs executats del 27 de març al 9 de juliol de
2021, que importa la quantitat de 47.013,51€ de principal, més 9.872,84 € d’IVA,
essent el total de 56.886,35 € (cinquanta-sis mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb
trenta-cinc cèntims d’euro).
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.
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.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020 s’adjudicà
el contracte per a l’execució de l’obra municipal ordinària “projecte de reforma
parcial de Mas de Pallarès” a l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO SL, per un
import total de setanta-tres mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-quatre
cèntims d’euro (73.915,84 €).
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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 014/23/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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la segona certificació corresponent a l’obra municipal
ordinària de rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès, per import
total de 56.886,35 € (cinquanta-sis mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb
trenta-cinc cèntims d’euro), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament.

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.

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.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA
CORRESPONENT A L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ADEQUACIÓ I
MILLORA DEL CAMÍ DEL MAS DE GEREMBÍ AL MAS DE TERET.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Es dona compte de la següent proposta:
10

JOAN MORLÀ I MENSA

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 11 de febrer es va adjudicar l’obra descrita,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista JORDI
BOVÉ FRAGA, per un import de onze mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb
cinquanta-dos cèntims d’euro (11.288,52 €) de principal, més dos mil tres-cents
setanta euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (2.370,58 €) en concepte
d’IVA.
Per part de la direcció facultativa de l’obra, l’arquitecte municipal, Sr. Jonathan
López Skoog, s’ha lliurat la certificació única, corresponent als treballs realitzats
des del dia 17 de març fins al final d’obra, que importa la quantitat de tretze mil
sis-cents cinquanta-nou euros amb deu cèntims d’euro (13.659,10 €), IVA inclòs.
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.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local es va aprovar la Memòria
Valorada dels treballs de condicionament i millora del camí del Mas de Gerembí
al Mas de Teret, emesa per l’arquitecte tècnic municipal, camí que està inclòs
en l’inventari de classificació de la xarxa de camins del consell comarcal del
Tarragonès amb els números 1223 i 1204, de camins municipals de segon
ordre.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la certificació única corresponent a l’obra municipal ordinària
d’adequació i millora del camí del Mas de Gerembí al Mas de Teret
del municipi del Catllar, per import total de tretze mil sis-cents
cinquanta-nou euros amb deu cèntims d’euro (13.659,10 €), 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
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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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En conseqüència, per tot l’esposat anteriorment, proposo que la Junta de
Govern Local adopti el següent acord:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA FORMACIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
CONCURS DE MÈRITS, DE PROFESSORS/ES PER ALS ENSENYAMENTS
MUSICALS MUNICIPALS, COM A PERSONAL LABORAL DE DURADA
DETERMINADA, A TEMPS PARCIAL.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

14/10/2021 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:
Mentre no es convoquin les places definitives de professors de música, i es creï
l’Escola Municipal de Música, és necessari cobrir diferents eventualitats o
necessitats de professors de música de diferents especialitats, en règim laboral
i a temps parcial, i per aquest motiu cal crear una borsa de treball de
professors/es de música per als ensenyaments musicals que imparteix
l’ajuntament.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs, d’una borsa de treball de professors/es de
música com a personal laboral d’aquest ajuntament, i de les següents
especialitats: llenguatge musical (pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta
travessera, guitarra, violí, percussió, trompeta i cant.
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.

Primer.

Obrir la convocatòria del procés de formació d’una borsa de treball de
professors/es per als ensenyaments musicals municipals, per cobrir
les possibles necessitats que es vagin produint a l’Ajuntament del
Catllar, en règim laboral i a temps parcial.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta convocatòria.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Tercer.

Donar publicitat de la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al
tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.
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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’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DECLARACIÓ EN
SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEI EN ALTRES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES A UN FUNCIONARI DE CARRERA DEL COS DE LA GUÀRDIA
MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
1. ANTECEDENTS.
Mitjançant escrit presentat en aquest ajuntament en data 21 de setembre de
2021, amb número de registre d’entrada 2021-4721, el funcionari pertanyent al
cos de la Guàrdia Municipal, el sr. Francisco Jose Iborra Martínez ha sol·licitat
una pròrroga de la declaració en situació administrativa de servei en una altra
administració ja que li han prorrogat el servei a l’altra administració fins al dia 5
de novembre de 2021.
Per acord de Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2021, es va
reconèixer al funcionari d’aquesta corporació, el sr. Francisco José Iborra
Martínez, la situació administrativa de servei en altres administracions amb
efectes del dia 1 de juliol de 2021 a 30 de setembre de 2021, d’acord amb allò
sol·licitat per a la seva incorporació com a agent de policia local interí a
l’ajuntament del Catllar.
Mitjançant escrit presentat en aquets ajuntament en data 25 de juny de 2021,
amb número de registre d’entrada 2021-3097, el funcionari pertanyent al cos de
la Guàrdia Municipal, sr. Francisco Jose Iborra Martínez ha sol·licitat que se’l
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Examinada la sol·licitud cal considerar que d’acord amb l’article 88.1 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i entre d’altres la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10/2014, de 9 de gener de 2014, es
determina que la situació de serveis en una altra administració està prevista per
als casos de funcionaris que accedeixin a una altra administració mitjançant un
procés de transferència o mitjançant procediment de provisió de llocs de treball,
entenent que com a tals són concurs i lliure designació. Per als altres supòsits
cal aplicar la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, contemplada
a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, habilitada per la Disposició Addicional 4a de
l’EBEP.
En data 28 de juny de 2021 el sol·licitant, d’acord amb l’article 76 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les
Administracions Públiques, relatiu a les al·legacions, va informar que el procés
selectiu superat ha estat un concurs de mèrits, donant compliment al supòsit de
fet de la norma.
Aportà a aquests efectes les “BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, DE QUATRE PLACES DE
FUNCIONARI INTERÍ D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER MÀXIMA
URGÈNCIA” de l’ajuntament d’Altafulla, indicant que aquest és el seu destí,
malgrat que en l’escrit de sol·licitud esmenti que el lloc a ocupar té assignades
les mateixes funcions que desenvolupa, sense que aquest fet sigui preceptiu.
La normativa aplicable al cas és:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
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declari en situació administrativa de servei en altres administracions públiques
des del dia 1 de juliol i fons al dia 30 de setembre de 2021, d’acord amb l’article
88.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
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- Conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Prorrogar el reconeixement al funcionari d’aquesta Corporació sr.
Francisco Jose Iborra Martínez, agent de la Guàrdia Municipal, la
situació administrativa de servei en altres administracions amb
efectes del dia 1 d’octubre de 2021 i fins al 5 de novembre de 2021,
d’acord amb allò sol·licitat, per a la seva incorporació com a agent de
policia local interí de l’ajuntament d’Altafulla.

Segon.

Traslladar aquest acord a l'interessat i al servei de gestió de personal,
a Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.

Tercer.

Advertir que conserva la condició de funcionari d’aquest ajuntament,
que el temps de servei en l’administració de destí computarà servei
actiu a l’administració d’origen que pot tornar mitjançant el reingrés al
servei actiu i que se li serà aplicable, mentre duri la situació de servei
en una altra administració, el règim jurídic de l’administració en què
presta efectivament els seus serveis.

Quart.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

13/10/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/10/2021 Alcalde

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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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.
16

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
PANTALLA PER A PROJECCIONS PER AL CENTRE CULTURAL.

D’UNA

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament creu escaient i necessari substituir la pantalla de grans
dimensions que hi ha instal·lada al Centre Cultural per una de de nova atès que
amb el pas del temps aquesta s’ha deteriorat considerablement.
Amb aquesta finalitat, en data 17 de setembre de 2021 es va sol·licitar
pressupost a les tres empreses que tot seguit es relacionen, per dur a terme
l’adquisició d’una pantalla amb motor elèctric de 350x196 cm que compleixi amb
les especificacions tècniques i de funcionament requerides per l’Ajuntament:
Import
sense
IVA

Licitador

21%
IVA

Total
pressupost

PROVITEC INSTALACIONES Y
SISTEMAS, S.L.

1.495,00€ 313,95€

1.808,95€

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
LOGÍSTICAS 24, S.L.

1.573,00€ 330,33€

1.903,33€

BJM COMERCOM 2006, S.L.

1.658,00€ 348,18€

2.006,18€

Revisades les ofertes presentades, s’ha constat que concorden amb els
requeriments sol·licitats, sent l’oferta més avantatjosa la presentada per
l’empresa PROVITEC INSTALACIONES Y SISTEMAS SL.
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Es dona compte de la següent proposta:
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament d’una pantalla de grans
dimensions descrita en la part expositiva d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa
PROVITEC INSTALCIONES Y SISTEMAS SL, per un import total de
mil quatre-cents noranta-cinc euros (1.495,00 €), més tres-cents
tretze euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (313,95 €) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil vuit-cents vuit euros amb norantacinc cèntims d’euro (1.808,95 €), amb càrrec a la partida 334/62300
del pressupost municipal per l’exercici 2021.
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
18

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE
L’ACCÉS A L’APARCAMENT PROVISIONAL DEL COMPLEX EDUCATIU I
D’ADEQUACIÓ DE LA SORTIDA D’EMERGÈNCIA DEL PATI SITUAT
DARRERA DE L’INSTITUT-ESCOLA.
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de reduir el nombre de vehicles que circulen pels voltants del complex
educatiu a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, l’ajuntament creu escaient
i necessari obrir, des de la carretera TP-2039, el trànsit rodat de vehicles pel
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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.
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carrer de França en direcció nord fins a l’accés de l’aparcament provisional que
dona servei al complex.
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Aquesta actuació modifica el traçat dels vehicles a l’entrada i sortida de
l’aparcament i incrementarà el seu ús. Per aquest motiu esdevé necessària
l’ampliació de l’accés per agilitzar el trànsit i evitar embussaments.

14/10/2021 Alcalde

Paral·lelament a aquesta actuació es preveu l’adequació de la sortida
d’emergència del pati posterior de l’institut-escola mitjançant la formació d’una
rampa de terra que salvi el desnivell entre aquest pati i la topografia exterior,
soterrant parcialment la rasa existent amb la corresponent canalització de les
aigües pluvials superficials que hi circulen.
Amb aquesta finalitat, es va sol·licitar pressupost a tres empreses per dur a
terme els treballs descrits a l’informe tècnic redactat per l’arquitecte municipal
Jonathan López Skoog en data 17 de setembre de 2021.
Un cop finalitzat el termini màxim fixat per a la presentació d’ofertes, es constata
que es van presentar únicament, dins del termini, dues ofertes econòmiques
per executar aquestes obres.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Els licitadors que han presentat oferta són:
-

JORDI BOVÉ FRAGA
SERVICIOS SERPEGA

Les ofertes presentades es resumeixen en el següent quadre:

JORDI BOVÉ FRAGA
SERVICIOS SERPEGA

Import PEC
21% IVA
sense IVA
2.100,00€
441,00€
2.270,00€
476,70€

Total
pressupost
2.541,00€
2.746,70€

A més, un cop revisada la documentació que acompanya les ofertes
econòmiques, s’ha comprovat que concorda amb la sol·licitada.
Per tant, l’empresa JORDI BOVÉ FRAGA és la que ha presentat la millor oferta
per l’execució de les actuacions descrites en la part expositiva d’aquest informe.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes d’obra
d’import inferior a 40.000 euros i que en aquest supòsit es podran adjudicar
directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient incorporarà
informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació dels treballs descrits en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista JORDI BOVÉ FRAGA, per import total de dos mil cent
euros (2.100,00 €), més quatre-cents quaranta-un euros (441,00 €)
en concepte d’IVA
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil cinc-cents quarantaun euros (2.541,00 €), amb càrrec a la partida 920/ 21200 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

JORDI CABRE MARTORELL
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14/10/2021 Alcalde

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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Quart.-

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.

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

14/10/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé el Sr. Carles Guillén per manifestar que caldria reparar o substituir
l’hidrant que hi ha al carrer Eufemià de Queralt, al costat del consultori mèdic.
I quan falten cinc minuts per a 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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