ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE
SETEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de
setembre de dos mil dinou, 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:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I
DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT I L’ALCALDE DAVANT LA
QUERELLA INTERPOSADA PER UN PRESUMPTE DELICTE DE
PREVARICACIÓ PER INFRACCIÓ EN LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES.
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen 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 22 D'AGOST DE
2019.

30/09/2019 Alcalde

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 22 d'agost de 2019, 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
- Informar que el passat dia 31 d’agost va finalitzar el programa de
col·laboració social que teníem en execució amb dos treballadors de suport al
servei de via pública. Agrair els serveis prestats a les dues persones
assignades.
- Informar que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7951, de
data 2 de setembre de 20169 s’ha publicat, com s’havia previst per part de la
Generalitat, la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de

JOSEP LLOP TOUS
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finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 20202024 (ref. BDNS 468916). Ja es poden, doncs, presentar les propostes d’ajut.
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- Amb data 2 de setembre de 2019 s’ha incorporat la Sra. C P G com a
auxiliar administrativa per cobrir la vacant generada per la baixa voluntària de
la Sra. A C D.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

30/09/2019 Alcalde

- Informar que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7951 de
2 de setembre de 2019 es varen publicar les bases reguladores del concurs
oposició lliure per cobrir, amb caràcter interí, la plaça de secretaria intervenció
de l'ajuntament, essent el termini de presentació de sol·licituds de 20 dies
naturals des d’aquella data. Tant bon punt finalitzi dit termini es procedirà a
convocar al tribunal i fixar la data de les proves un cop feta la llista d’admesos
i exclosos.
- Deixar constància que des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social s’ha
comunicat que es procedeix a concedir un període addicional de baixa per IT
de 180 dies a la treballadora municipal J M O, de baixa des del 13 d’agost de
2019.
Finalment el Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr Llop qui exposa les línies
generals del projecte de diagnosi per a la millora de la cohesió social i la
vertebració territorial del municipi.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2019 (1).

DE

FACTURES

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 12 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2019 (1) per
un import de 171.267,28 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.

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 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 2015/349, de 5 de juliol.

30/09/2019 Alcalde

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 a l’aprovació número 12 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2019 (1) i que ascendeix l’import total de 171.267,28
euros.

Segon.

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

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL DETECTADA A
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 DE JULIOL DE
2019 PER PROMOURE EL LLOGUER DELS TERRENYS AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 43044A007000010000SX PER DESTINARLOS A APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL.

JOSEP LLOP TOUS
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30/09/2019 Secretari-Interventor

Vots en contra: cap
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Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2019 es
va aprovar el contracte de lloguer de part de la finca amb referència cadastral
43044A007000010000SX situada al carrer de França, s/n, polígon 7 parcel·la
1, paratge del Coll Canut i s’autoritzà i disposà la despesa d’aquest contracte
per import de 2.800 € IVA inclòs amb càrrec al pressupost municipal vigent.

JOAN MORLÀ I MENSA

Al paràgraf cinquè dels antecedents de la resolució i en el text transcrit del
contracte, clàusula quarta relativa al preu, es diu que “les quantitats no
inclouen l’IVA ni les retencions que siguin d’aplicació i es paguen en aquest
mateix acte, prèvia presentació i aprovació de la factura corresponent” essent
aquesta la fórmula ajustada a dret en comptes del que estableix l’apartat
segon de la resolució quan diu: “contracte per import de [...] IVA inclòs”
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix que Les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
Vistes les facultats conferides per la vigent legislació de Règim local, i, en
concret, pels articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim
local, i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

JOSEP LLOP TOUS
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30/09/2019 Alcalde

En revisió de l’expedient s’ha detectat que s’han comès, involuntàriament,
dues errades de caràcter material. La primera en quant a la quantificació del
cost del contracte xifrat en 2.800 €, tant en l’apartat tant de fonaments com en
la part resolutòria, quan en realitat la xifra ha de ser de 2.400 €, que resulta de
multiplicar un lloguer de 200 € mensuals pels 12 mesos de l’any.
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Primer.

Segon.

Esmenar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 31 de
juliol de 2019 d’aprovació del contracte de lloguer de part de la finca
amb referència cadastral 43044A007000010000SX situada al carrer
de França, s/n, polígon 7 parcel·la 1, paratge del Coll Canut en el
sentit que el preu del contracte ha de ser de 2.400 € i que la
quantitat no inclou l’IVA ni les retencions que siguin d’aplicació.
Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma i a la
intervenció municipal.”

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.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT PER A LA
CLAUSURA DE PUNTS D’ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Coneixedors de la Resolució TES/1209/2019, de 6 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores de subvencions per a la clausura de punts
d'abocament incontrolat de residus de la construcció (DOGC número 7913, de
9 de juliol de 2019 CVE-19186021-2019) l’ajuntament està interessat en poder
concórrer als ajuts per a la neteja i clausura de diferents punts d’abocament
detectats al municipi per a la millora del medi i també, incidentalment, per a la
millora paisatgística.

JOSEP LLOP TOUS
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Alhora, examinada la Resolució TES/1857/2019, de 27 de juny, de
convocatòria de subvencions per a la clausura de punts d'abocament
incontrolat de residus de la construcció (DOGC número 7913, de 9 de juliol de
2019 CVE-19186021-2019).
Amb la finalitat de portar a terme les actuacions descrites per a la memòria
valorada intitulada “memòria per la clausura de punts d’abocament incontrolat
de residus de la construcció al Terme Municipal del Catllar”.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la
concessió subvencions per a la clausura de punts d'abocament
incontrolat de residus de la construcció, per dur a terme les
actuacions previstes en la memòria esmentada en la part expositiva.
Segon.

Aprovar la documentació necessària per a concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte
esmentat.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat.”

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS
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Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració
de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya,
en el qual es preveu una valoració específica per als municipis en el
terme dels quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.
PROPOSTA
DE
RESOLUCIÓ
DE
LA
SOL·LICITUD
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PROMOGUDA PER LA SRA. M G A
PER AL RESCABALAMENT PELS DANYS PRODUÏTS EN ELS SEUS
BÉNS, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS
PÚBLICS.

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 7 de setembre de 2018 la Sra. Maria Grau Alasà presentà escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament, per les
cremades que havia patit en el seu vehicle, Renault Kadjar amb matrícula
7913-JVK, estacionat davant del número 50 del carrer de França, durant
l’encesa el correfoc del dia 25 d’agost de 2018.
La documentació aportada conté tots els elements indispensables establerts
d’acord amb els articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Avaluats tot els actes d’instrucció necessaris per a la determinació de la
comprovació de dades l’ajuntament, admeté a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial promoguda per la Sra. Maria Grau Alasà, pels
danys esmentats, i es donà trasllat de l’expedient a la Companyia
asseguradora.
La companyia asseguradora en data 9 d’agost de 2019 informa que en relació
a l’expedient la zona estava delimitada en cartells informatius de prohibit
aparcar, per tant la responsabilitat és del propietari del vehicle que va
estacionar indegudament, per tant l’ajuntament no ha comès cap error ni
negligència en els fet reclamats.
A la vista de les actuacions practicades i els documents i informacions
existents en el procediment general, ha resultat inequívoca la relació de

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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JOAN MORLÀ I MENSA

Ates els antecedents esmentats i els articles 14 a18 del Reial decret
429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments
de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial,
així com el previst en l'article 96 de la Llei 40/2015, de 1 de Octubre, del
Règim Jurídic del Sector Públic i en l'article 87 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer. Estimar la sol•licitud de responsabilitat patrimonial a la senyora Maria
Grau Alasà, reconeixent-li el dret a percebre una indemnització
pecuniària de 1.541,55 euros, en concepte de rescabalament pels
danys soferts en el seu vehicle Renault Kadjar, matrícula 7913-JVK,
estacionat davant del número 50 del carrer de França d’aquest
municipi en el moment de l’encesa del correfoc del dia 25 d’agost de
2018, per haver estat confirmada la relació de causalitat entre el
funcionament dels servei i els danys produïts.
Segon. Per a l'efectivitat del dret, es procedirà a l'ordenació del pagament,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'interessat amb la indicació que, per ser
definitiva en via administrativa, contra la mateixa pot interposar

JOSEP LLOP TOUS
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Considerant, doncs, que en el present suposat no s'estima necessari el
Dictamen de l'òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, donada la quantia
del procediment i que, de les proves i informació existent en l'expedient, es
desprèn la relació de causalitat inequívoca entre el funcionament dels Serveis
Públics i el dany produït.
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recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la
Llei reguladora d'aquesta jurisdicció, si bé prèviament podrà
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, de
conformitat amb el previst en els articles 123 i124 de la Llei 39/2015,
de 1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Quart.

Donar trasllat d'aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipal
per al compliment efectiu de la present Resolució.”

30/09/2019 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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ “RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL SECTOR DE L’ESPAI TARRAGONÍ” FINANÇADA
PARCIALMENT AMB FONS PER A PROJECTES SINGULARS QUE
AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL
MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT
SOSTENIBLE 2014-2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Conscient de l’estat de l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní i
de la necessitat de la seva substitució per a la millora de l’eficiència
energètica i la disminució de la contaminació lumínica emesa a l’ambient
nocturn l’ajuntament va concórrer a la convocatòria promoguda per el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, formulada per Reial Decret
616/2017 de 16 de juny, per a la concessió de subvencions als ajuntaments

JOSEP LLOP TOUS
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Firma 2 de 2

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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per a projectes singulars que afavoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible
2014-2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tot això d’acord amb la memòria de RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ
DEL MUNICIPI DEL CATLLAR (Tarragona) i l’auditoria energètica de la
Urbanització Esplai Tarragoní, realitzada a petició de l'Ajuntament del Catllar i
dirigida per Juan Rosiñol Miralles, enginyer industrial amb número de
col·legiat 12945 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Atesa la necessitat de l'adquisició e instal·lació de nous bàculs i lluminàries
que són necessaris per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat
públic del sector de l’Esplai Tarragoní i la seva posterior instal·lació, per un
import de 216.589 € i 45.483,69 € d’IVA, essent el total de 262.0721,69 €.
Donat que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans materials
per cobrir les necessitats del contracte, i que aquests béns no poden ser
objecte de fabricació per aquesta administració, es considera degudament
justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen cobrir amb el
contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix, procedir a la
contractació externa.
En conseqüència, procedeix, d'acord amb el que estableixen els articles 17 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,
aprovar l'inici de l'expedient per a la contractació del subministrament
esmentat.

JOSEP LLOP TOUS
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30/09/2019 Secretari-Interventor
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30/09/2019 Alcalde

Mitjançant Resolució del Director General de l’IDAE de data 26 de març de
2019 es va concedir un ajut a l’ajuntament per import de 131.036 €,
corresponent al 50% del cost de la inversió, per a la renovació de l'enllumenat
públic de l’Esplai Tarragoní, actuant en els 557 punts de llum existents. Les
actuals lluminàries, de diferents tecnologies convencionals, es substituiran per
lluminàries LED més eficients. Amb aquesta actuació es disminuirà la potència
de 45,67 kW a 9,47 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 79%.
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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.

Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són
necessàries per renovar tots els punts de llum de la xarxa
d’enllumenat públic del sector de de l’Esplai Tarragoní, per un import
de 216.589 € i 45.483,69 € d’IVA, essent el total de 262.0721,69 €.

Segon.

Que s’emeti l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el
procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de
consignació pressupostària respectivament; així com la redacció
dels corresponents Plec de clàusules administratives particulars.

Tercer.

Que s'incorpori l'Informe de prescripcions tècniques que han de regir
la realització de la prestació i defineix les seves qualitats i el plec de
clàusules administratives particulars.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i
Agenda Digital i a l’IDAE.”

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I AMB
MAJORS AMIDAMENTS DE DIVERSES PARTIDES CORRESPONENT A

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA PAVIMENTACIÓ I
CONDICIONAMENT DE L’ESPAI QUE ENVOLTA LES PISTES DE PÀDEL I
TENNIS DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i
salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació núm. 1, per
un import de trenta-dos mil tres-cents seixanta-dos euros amb vint cèntims
(32.362,20 €), corresponent a les obres executades des de l’inici fins al 7 d’abril
de 2019 pel contractista de l’obra Sergio Pérez García (Servicios Serpega).
En aquesta mateixa certificació s’hi contempla l’increment de l’amidament inicial
de diferents partides de l’obra, que importa un total de dos mil vuit-cents set
euros amb seixanta-un cèntims (2.807,61 €).
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la Certificació emesa per l’arquitecte director
esmentades en la part expositiva d’aquesta proposta,
López Skoog, per import de trenta-dos mil tres-cents
euros amb vint cèntims (32.362,20 €), corresponent
executades des de l’inici fins al 7 d’abril.

de les obres
Sr. Jonathan
seixanta-dos
a les obres

JOSEP LLOP TOUS
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Per acord de la Junta de Govern Local, en data 7 de febrer de 2019, es va
aprovar l’execució de l’obra municipal ordinària per a la pavimentació i
condicionament de l’espai que envolta les pistes de pàdel i tennis del parc de la
Torre d’en Guiu, per un import total de vint-i-sis mil set-cents quaranta-cinc
euros amb seixanta-dos cèntims (26.745,62 €) més cinc mil sis-cents setze
euros amb cinquanta vuit cèntims (5.616,58 €) en concepte d’IVA.
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Segon.

JOAN MORLÀ I MENSA

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REVISIÓ I NOVA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE
DETECCIÓ D’INCENDIS INSTAL·LAT A LA CUINA DEL BAR
RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament necessita contractar el servei d’una empresa de seguretat que
realitzi la revisió del sistema contra incendi situat a la cuina del restaurant de
la Torre d’en Guiu, ja que s’ha comprovat que no funciona adequadament. A
més, caldrà substituir també els detectors tèrmics i instal·lar una sirena
exterior.

JOSEP LLOP TOUS
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Tercer.

Així mateix, aprovar l’increment de l’amidament inicial de diferents
partides de l’obra d’acord amb allò consignat per l’arquitecte director
de les obres, Sr. Jonathan López Skoog, per import de dos mil vuitcents set euros amb seixanta-un cèntims (2.807,61 €).
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Per la realització d’aquest treballs s’ha demanat pressupost a l’empresa
Vissegur Security Systems SL, que presenta oferta detallada dels treballs a
realitzar per un import total de sis-cents quatre euros amb tres cèntims
(604,03 €), més cent vint-i-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims (126,85 €) en
concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 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 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Vissegur Security System SL, per un import de sis-cents
quatre euros amb tres cèntims (604,03 €), més cent vint-i-sis euros
amb vuitanta-cinc cèntims (126,85 €) en concepte d’IVA.

JOSEP LLOP TOUS
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30/09/2019 Alcalde

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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JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar la despesa per un import total de set-cents trenta euros amb
vuitanta-vuit cèntims (730,88 €), amb càrrec a la partida 337/22701
del pressupost municipal per l’exercici 2019.

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 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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
ENTITAT DE CERTIFICACIÓ INDEPENDENT PER A LA REALITZACIÓ DE
LA INSPECCIÓ TÈCNICA OBLIGATORIS DE L’ASCENSOR DE LA CASA
DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:
Atès que, d’acord amb la normativa vigent, s’aproxima la data límit per
realitzar la propera inspecció tècnica periòdica obligatòria a l’ascensor situat a

JOSEP LLOP TOUS
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Segon.
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l’edifici de les oficines municipals, l’ajuntament necessita contractar els serveis
d’una empresa especialitzada en aquesta tasca que realitzi l’esmentada
inspecció i emeti el corresponent certificat.
Per la realització d’aquesta inspecció tècnica, s’ha demanat pressupost a les
empreses que tot seguit es detallen:

JOAN MORLÀ I MENSA

- ECA Entitat Col·laboradora de l’Administració SAU, que presenta una
oferta per import de noranta-dos euros (92,00 €), més dinou euros amb trentados cèntims (19,32 €) en concepte d’IVA. A més, a aquest import, s’haurà
d’afegir la quantitat de deu euros amb noranta-cinc cèntims en concepte de
Taxa, el que importa un total de cent vint-i-dos euros amb vint-i-set cèntims
(122,27 €).
- OCA IPC SA, que presenta una oferta per import de noranta euros (90,00
€), més divuit euros amb noranta cèntims (18, 90 €) en concepte d’IVA. A
més, a aquest import, s’haurà d’afegir la quantitat de deu euros amb norantacinc cèntims en concepte de Taxa, el que importa un total de cent dinou euros
amb vuitanta-cinc cèntims (119,85 €).
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

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

30/09/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

30/09/2019 Alcalde

- TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA, que
presenta una oferta per import de cent cinc euros (105,00 €), més vint-i-dos
euros amb cinc cèntims (22,05 €) en concepte d’IVA. A més, a aquest import,
s’haurà d’afegir la quantitat de deu euros amb noranta-cinc cèntims en
concepte de Taxa, el que importa un total de cent trenta-vuit euros (138,00 €).
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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.
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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar, mitjançant el procediment del contracte menor, els
serveis de l’empresa OCA IPC SA, per realitzar la inspecció
periòdica obligatòria del ascensor situat a les oficines municipals,
per un import de noranta euros (90,00 €), més divuit euros amb
noranta cèntims (18, 90 €) en concepte d’IVA. A més, a aquest
import, s’haurà d’afegir també la quantitat de deu euros amb
noranta-cinc cèntims en concepte de Taxa, el que importa un total
de cent dinou euros amb vuitanta-cinc cèntims (119,85 €).

Segon. Aprovar la despesa per un import total de cent dinou euros amb
vuitanta-cinc cèntims (119,85 €), amb càrrec a la partida 920/21200
del pressupost municipal per l’exercici 2019.
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 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.”

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

30/09/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

30/09/2019 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
19

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament, amb motiu de la celebració de la Festivitat de l’11 de setembre,
creu convenient la contractació dels serveis que tot seguit es descriuen:
- Agrupació Musical Si Bemoll: Actuació de la Cobla Reus Jove en la
ballada de sardanes de La Torre d’en Guiu, per un import de 1.100 €, exempts
d’IVA.
- Catering August: Arrossada popular per a un mínim de 200 assistents. El
pressupost presentat ascendeix a 1.700,00 €, més 357,00 € en concepte
d’IVA, el que importa un total de 2.057 €, tenint en compte que, si es superés
aquesta xifra mínima d’inscrits, cada cobert addicional incrementaria el preu
en 10,29 €, IVA inclòs.
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 dels diferents
contractes, 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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11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ESPECTACLES I
SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DEL DIA 11
DE SETEMBRE DE 2019.
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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.

Contractar, amb l’empresa Actuació Musical Si Bemoll, l’actuació de
la Cobla Reus Jove, mitjançant el procediment del contracte menor,
per un import total de mil cent euros (1.100,00 €), exempts d’IVA,
amb càrrec a la partida 334/22609.

Segon.

Contractar el servei del Càtering August per l’arrossada popular,
mitjançant el procediment del contracte menor, per un import de dos
mil cinquanta-set euros (2.057,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 920/22618.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, 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 comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
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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:
Código Seguro de Validación

314b0232d8d04cfebd23cabaff6220c2001

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

20

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I
DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT I L’ALCALDE DAVANT LA
QUERELLA INTERPOSADA PER UN PRESUMPTE DELICTE DE
PREVARICACIÓ PER INFRACCIÓ EN LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament necessita contractar el servei d’assistència i direcció lletrada per
la defensa, en el marc de la jurisdicció penal, de l’alcalde i, com a responsable
civil subsidiari de l’Ajuntament, en el marc de les diligències obertes contra
aquests al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Tarragona.
Per realitzar la prestació d’aquest servei, s’han sol·licitat els següents
pressupostos:
- Sugranyes Assessors SL, que presenta una proposta amb una reducció del
20% sobre els imports fixats en els Criteris orientadors en matèria d’honoraris
professionals per a cada intervenció professional en les diferents fases
processals del procediment, aprovats pel Consell de l’Advocacia Catalana.
- Lletrada Marta Barenys Villar, que presenta una proposta amb una reducció
del 5% % sobre els imports fixats en els Criteris orientadors en matèria
d’honoraris professionals per a cada intervenció professional en les diferents
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Catalana.
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- Lletrada María López Lara, que presenta una proposta amb una reducció
del 10% % sobre els imports fixats en els Criteris orientadors en matèria
d’honoraris professionals per a cada intervenció professional en les diferents
fases processals del procediment, aprovats pel Consell de l’Advocacia
Catalana.

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 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 15.000 €.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Contractar els serveis de Sugranyes Assessors SL, per la defensa
lletrada, en el marc de la jurisdicció penal, de l’alcalde i del
Ajuntament del Catllar en les diligències obertes contra aquests al
Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Tarragona.

Segon.

Aprovar la despesa que pot importar com a màxim la quantitat de
cinc mil sis-cent cinquanta euros (5.650,00 €), segons els Criteris
orientadors en matèria d’honoraris professionals aprovats pel
Conseel de l’Advocaciá Catalana, amb càrrec a la partida 920/22604
del pressupost municipal per l’exercici 2019.

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.”

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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Primer.
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I quan són dos quarts de vuit del vespre 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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