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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE 
JULIOL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del cinc 
de juliol de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i 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: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Carles Guillen i Montserrat 
 
Excusa la seva absència: 
M. Goretti Gatell i Anglès  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
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 28 DE JUNY 
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/025(482)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
- Demà dia 6 de juliol tindrà lloc la inauguració de l’exposició “EL CATLLAR: 
DOCUMENTS D’IDENTITAT I MEMÒRIA” que es farà durant les dies 6 a 29 de 
juliol i la qual ha estat possible per la col·laboració entre l’Arxiu Històric de 
Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat i l’ajuntament sorgida 
arran del suport ofert per l’AHT en el marc del conveni entre el Departament de 
Cultura i el Consell Comarcal. 
 
La mostra vol ser un recorregut històric de la població des de l’òptica dels 
documents conservats tant a l’arxiu municipal com al fons de l’AHT, fent 
extensiva aquesta visió a l’àmbit supramunicipal. 
 
- En relació al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció 
interna, de quatre places d’administratiu, de personal laboral d’aquest 
ajuntament, incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, informar que 
durant el període d’informació pública de la convocatòria, que finalitzava el 
passat dia 3 del corrent, s’han presentat quatre sol·licituds, corresponents als 
treballadors municipals E P O, A R R, S R N i N G S. Les proves selectives no 
es podran realitzar, com a mínim, fins al mes de setembre, degut a que la prova 
de coneixement de la llengua catalana, necessària per alguns dels candidats, no 
es podrà atendre per part del Consorci de Normalització Lingüística fins a aquelles 
dates. 
 
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha informat que, respecte del sanejament de la 
Bonaigua, que els serveis tècnics de l’Agència treballen en la redacció del projecte 
“Connexió de les aigües residuals del nucli de la Bonaigua al sistema de 
sanejament d’Altafulla” i, paral·lelament, s’està treballant també en la 
documentació necessària per a la licitació de les obres. Així les coses, es preveu 
que es pugui licitar el projecte dins el proper mes de setembre. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
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3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI 1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 
- Es considera convenient adquirir l’equipament necessari per a la instal·lació 
de més càmeres de seguretat a les instal·lacions del parc municipal de la Torre 
d’en Guiu, especialment destinades a vetllar per la seguretat en l’àrea de les 
pistes esportives, d’acord amb la proposta de l’informàtic de l’ajuntament. 

 
- L’ajuntament col·labora amb l’exposició que promouen el Taller Ocupacional 
Gresol i l’Associació de Paràlisis Cerebral de Tarragona intitulada “Llibertats 
Artístiques” que es pot visitar del 3 al 15 de juliol a la sala situada a la planta 
baixa de la casa de la vila i considera convenient adquirir dues de les obres 
exposades per col·laborar en la tant altruista tasca que fan les entitats 
esmentades. 

 
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 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
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 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, 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. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos. 
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Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar directament l’adquisició de diferent material per a la 

instal·lació de càmeres de vigilància de l’àrea esportiva del parc 
municipal de la Torre d’en Guiu als adjudicataris VIMVIP NEXTANY, 
Amazon EU S.A.R.L., OWSOO-EU, Smart Parts Espana, per import 
total de 654 € de principal més 137,34 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 791,34 € (set-cents noranta-un euros amb trenta-
quatre cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest 
acord i amb la proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que 
consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 

 
Segon. Adquirir les obres titulades “Camins III” i “Why?” i fer, en 

contraprestació, un donatiu per import total de 140 € (cent quaranta 
euros) al Taller Ocupacional Gresol i l’Associació de Paràlisis 
Cerebral de Tarragona que promouen l’exposició intitulada “Llibertats 
Artístiques”. 

 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I 

POSADA EN FUNCIONAMENT DE 47 PUNTS DE LLUM DE LA 
URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ CONSTRUCCIÓ  (CODI 1.4.6 
2018.037(529)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’Ajuntament del Catllar creu escaient i necessari realitzar un seguit 
d’actuacions bàsiques a la instal·lació de l’enllumenat públic de la Urbanització 
Esplai Tarragoní que serviran per solucionar les deficiències de llum que 
presenten alguns punts de l’esmentada urbanització, sent l’objecte principal 
d’aquestes actuacions garantir la seguretat dels veïns de la zona. 
 

S’ha sol·licitat pressupost a les empreses Bosir SA i Enerfic Optimització 
Energètica SL, que han presentat ofertes per import de 5.175,17 € i 4.993,67 €, 
respectivament, IVA inclòs. 
 

El secretari-interventor 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. 
 
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 
subministraments i 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. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, 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 €. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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La legislació aplicable és la següent:  
 

a) 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. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 

d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 

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 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 

Primer. Adjudicar directament els treballs d’arranjament de l’enllumenat públic 
de la urbanització Esplai Tarragoní, mitjançant el procediment del 
contracte menor, al contractista Enerfic Optimització Energètica SL, 
per la quantitat total de 4.993,67 € (equivalents a 4.127,00 € més 
866,67 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la 
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 

Segon. Aprovar la despesa per import de quatre-mil nou-cents noranta-tres 
euros amb seixanta set cèntims (4.993,67 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 165-21002 del pressupost municipal. 

 
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 i a la resta dels 

interessats.”  
 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són dos quarts de sis 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. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

   


