ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE
FEBRER DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, 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:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
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’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BAR RESTAURANT DE LA TORRE
D’EN GUIU I LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
PAVIMENTACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI QUE ENVOLTA LES
PISTES DE PÀDEL I TENNIS DEL PARC DE LA TORRE D’EN GUIU.
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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la incorporació d’ambdues propostes és aprovada per
unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

26/06/2019 Alcalde

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE GENER DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 31 de gener 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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

- El Consell Comarcal ha convocat, un any més, i amb aquest ja en són cinc, la
concessió de distincions de mèrit als Serveis Distingits amb l’objectiu d’honorar
persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin
contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca
en el seu conjunt. Les distincions s’atorguen a les persones o entitats de la
comarca que s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica,
econòmica, social o urbanística. Caldrà estudiar si es proposa una candidatura
des de l’ajuntament.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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- Des del passat dia 1 de febrer que ja han entrat en servei els nous despatxos
destinats als grups polítics municipals situats al segon pis, porta primera de la
casa de la Vila. S’ha convingut entre tots els grups actualment representats al
consistori que el seu ús es farà apel·lant a la bona fe entre els implicats i
compartint els espais. De cara al futur, no es descarta elaborar un reglament d’ús.
Un dels despatxos compta amb un ordinador preparat per a l’ús comú i una
impressora, a banda del mobiliari amb que s’ha dotat cadascun dels tres espais.
Els assistents es donen per assabentats.

JOAN MORLÀ I MENSA

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 35 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018 (5) per un import de
336,01 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen els articles 13 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 m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, 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 número 35 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018
(5) i que ascendeix l’import total de 336,01 €.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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Firma 2 de 2
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT A DESEMBRE DE 2018 (5).
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Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL NOU CONSELL
RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS COCONS, SECTOR 28
DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
“La Sra. Montse Leoz Cortés, com a secretària de la Junta de Compensació
dels Cocons, en data 24 de gener de 2019, registre d’entrada 280, va presentar
l’acta de l’assemblea de la Junta de Compensació dels Cocons sector 28 del
POUM de data 16 de desembre de 2018, mitjançant la qual es va aprovar entre
d’altres extrems, la renovació dels membres del consell rector de la Junta de
Compensació, sent el següents:
President: Gustavo Arjona Díaz.
Tresorer: Joaquim Pla Rodríguez de Guzman.
Vocals:
Victoria Oliver Hueso.
Sílvia València Martínez.
Francisco Garrido Gallardo.
Manuel Marcos Arriba.
Secretaria de la Junta: Montserrat Leoz Cortés.
La Junta de Compensació dels Cocons, consta inscrita en el Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores, del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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el número d’assentament 3.847, del tom 30, d’acord amb la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6665 de data 16 de juliol de 2014.
5

L’article 192.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme, relatiu a la inscripció de les entitats urbanístiques
col·laboradores estableix l’obligatorietat de comunicar al Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores els nomenaments i cessaments de les persones
que ocupen els diferents càrrecs de l’entitat, així com la modificació dels seus
estatuts, que ha de ser aprovada per l’administració urbanística actuant.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vistos els articles 53.1 .s) 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, i l'article
21.lj) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de bases de règim local.
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 2015/349, de 27 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar el nou consell rector de la Junta de Compensació de la
Urbanització Els Cocons resultant de l’acord de data 16 de desembre
de 2018, sent els nous membres els següents:
President:
Tresorer:
Vocals:

Gustavo Arjona Díaz.
Joaquim Pla Rodríguez de Guzman.
Victoria Oliver Hueso.
Sílvia València Martínez.
Francisco Garrido Gallardo.
Manuel Marcos Arriba.
Secretaria de la Junta: Montserrat Leoz Cortés.
Segon.

Designar com a representant de l’ajuntament a la Junta de
Compensació Urbanística a la persona titular de la regidoria d’afers
veïnals o, alternativament, d’urbanisme.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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26/06/2019 Alcalde

L’article 205.2 del mateix reglament relatiu als actes inscriptibles, estableix que
s’inscriuen al Registre els acords de les entitats urbanístiques col·laboradores
sobre nomenament i cessament de les persones encarregades del seu govern i
administració.
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Tercer.

Quart.

Trametre l’acord d’aprovació de la modificació per part de l’òrgan de
govern de l’entitat, i quanta documentació sigui necessària, al Registre
d’entitats urbanístiques col·laborades per a la inscripció d’aquests
canvis.
Notificar aquest acord d’aprovació als promotors de l’Entitat Urbanística
Col·laboradora del sector 28 del POUM, els Cocons.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
LA LLOSA DE FORMIGÓ MALMESA PER LES ARRELS D’UN ARBRE A LA
ZONA DE L’ENVELAT DEL PARC MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 29 de novembre de 2018, l’arquitecte tècnic de l’ajuntament, Sr. Xavier
Esteve Sosa, va realitzar una inspecció al parc municipal de La Torre d’en Guiu
per tal de valorar l’afectació que han causat les arrels d’un om a la llosa de
formigó de sota l’envelat.
En aquesta inspecció s’observà que la llosa afectada per les arrels és de 50 m2
i que en algun punt presenta un desnivell de fins a 8 cm, el que podria comportar
un cert perill de caigudes als usuaris de la zona.
Per tal de reparar la zona afectada i garantir la seguretat dels usuaris, es
recomana l’extracció de la part afectada de la llosa de formigó (50m2), realitzar
el sanejament del terreny amb l’extracció de les arrels que causen els
desperfectes, compactat del terreny i formació de llosa de formigó armat i, en

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap
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cas de que sigui necessari, retirada de l’olm existent. La necessitat de la retirada
de l’om es valorarà en el moment de realitzar el sanejament esmentat.
7

Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per
reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a tres empreses:

JORDI BOVÉ FRAGA
PATRAN COSTA DORADA SL
SERVICIOS SERPEGA

TOTAL
21% IVA
1.700,00 € 357,00 €
3.453,50 € 753,24 €
2.610,00 € 548,10 €

TOTAL + IVA
2.057,00 €
4.178,74 €
3.158,10 €

26/06/2019 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.

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 2015/349, de 27 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 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 i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Jordi Bové
Fraga, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa contractar
els seus serveis.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar les obres consistents en els treballs d’arranjament de la
llosa de formigó malmesa per les arrels d’un arbre a la zona de
l’envelat del Parc Municipal de La Torre d’en Guiu, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Jordi Bové
Fraga, per un import de mil set-cents euros (1.700,00 €) més trescents cinquanta-set euros (357,00 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de dos mil cinquanta-set euros (2.057
€) amb càrrec a la partida 337 / 21206 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2018.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ
DE QUATRE ARBRES ORNAMENTALS AL CARRER TAMARIU DE LA
URBANITZACIÓ MASIA DE BORONAT, SECTOR 43 DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari plantar 4 arbres ornamentals de l’espècie Prunus
Cerasifer Pissardii a la vorera del carrer Tamariu de la urbanització Masia
Boronat, atès que el passat estiu, en aquest mateix indret, es van retirar 7 arbres
plataners per arranjar-la, ja que les arrels havien malmès el paviment.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Excavació de 4 forats delimitats per la vorera existent de 60x60x60 cm.
Subministrament i plantació de 4 Prunus Cerasifera Pissardii de entre 250
i 300 cm. d’alçada tipus arbust.
Aportació de terra vegetal abonada.
Retirada de terra i materials sobrants.

Per dur a terme el subministrament i plantació dels quatre arbres, s’ha demanat
pressupost a les següents empreses:
-

JORDI BOVE FRAGA que ha presentat oferta per un import de mil cent
quaranta-tres euros (1.143,00 €) més dos-cents quaranta euros amb tres
cèntims (240,03 €) en concepte d’IVA.

-

VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL que ha presentat oferta per un import
de mil cent cinquanta euros (1.150,00 €) més dos-cents quaranta-un
euros amb cinquanta cèntims (241,50 €) en concepte d’IVA.

Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa JORDI BOVE
FRAGA, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa contractar
els seus serveis.
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

JOSEP LLOP TOUS
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L’arquitecte tècnic ha emès informe on determina que s’han de realitzar els
següents treballs:
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del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
10

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 2015/349, de 27 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació dels serveis de plantació de quatre arbres
ornamentals a la vorera del carrer Tamariu de la urbanització Masia
Boronat, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Jordi Bove Fraga, per un import mil cent quaranta-tres
euros (1.143,00 €) més dos-cents quaranta euros amb tres cèntims
(240,03 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de mil tres-cents vuitanta-tres euros,
amb tres cèntims (1.383,03 €) amb càrrec a la partida 171/ 21004/01
del pressupost municipal prorrogat 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,

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Alcalde

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REPOSICIÓ PARCIAL
DEL CABLEJAT MALMÈS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA
URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS, SECTOR 12 DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, creu escaient i necessari contractar a un professional per
executar els treballs de reposició del cablejat de l’enllumenat públic d’una part
del sector de Mas de Moregons, que ha estat malmès per diferents actes
vandàlics, el que permetrà donar llum a la zona actualment habitada d’aquesta
urbanització, augmentant així la seguretat dels usuaris d’aquest sector.
Per dur a terme aquests treballs, s’ha demanat pressupost a l’empresa BOSIR,
SA, que ha presentat oferta per un import de tres mil tres-cents vint-i-set euros
amb trenta cèntims (3.327,30 €) més sis-cents noranta-vuit euros amb setantatres cèntims (698,73 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa BOSIR, SA, es
proposa contractar els seus serveis.

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Alcalde

Vots en contra: cap
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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
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 dels treballs de reposició del cablejat
malmès d’un sector de l’enllumenat públic de Mas de Moregons,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa BOSIR,
SA, per un import de tres mil tres-cents vint-i-set euros amb trenta
cèntims (3.327,30 €) més sis-cents noranta-vuit euros amb setantatres cèntims (698,73 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de quatre mil vint-i-sis euros amb tres
cèntims (4.023,03 €) amb càrrec a la partida 165/21002 del
pressupost municipal prorrogat per l’exercici 2019.

JOSEP LLOP TOUS
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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 2015/349, de 27 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.
13

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.”

26/06/2019 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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ESCOMESA DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC PER AL LOCAL SOCIAL DE DE LA URBANITZACIÓ PINS
MANOUS, SECTOR 22 DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
“A la parcel·la on està situat el local social de la urbanització Pins Manous
existeix actualment un únic subministrament de baixa tensió que alimenta les
diferents instal·lacions que hi ha en aquesta parcel·la. Entre aquestes
instal·lacions es troba la del subministrament d’aigua, instal·lació que ara la
gestiona EMATSA, qui s’ha fet càrrec del únic comptador elèctric existent.
Es per això que l’Ajuntament, seguint les recomanacions de l’informe emès per
l’enginyer municipal, considerà escaient i necessari demanar un nou

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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subministrament elèctric per la resta d’instal·lacions existents que havien de ser
gestionades per l’Ajuntament.
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En data 1 de març de 2018 es rep resposta favorable de l’empresa ENDESA,
condicionada al compliment de certs requisits tècnics que l’enginyer municipal
detalla en la memòria valorada, i als que s’han de donar compliment abans
d’efectuar la connexió a la xarxa general existent.
Per dur a terme aquests treballs, s’ha demanat pressupost a l’empresa BOSIR,
SA, que ha presentat l’oferta que tot seguit es detalla:
TREBALLS A REALITZAR

JOAN MORLÀ I MENSA

IVA

2.121,49 €
4.857,55 €

445,51 €
1.020,09 €

IMPORT
TOTAL
2.567,00 €
5.877,64 €

Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa BOSIR, SA, es
proposa contractar els seus serveis.
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 2015/349, de 27 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.

JOSEP LLOP TOUS
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Instal·lació elèctrica interior
Subministrament elèctric aeri

IMPORT
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar la contractació dels treballs necessaris per dotar al local
social de la urbanització Pins Manous d’una nova connexió elèctrica,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa BOSIR,
SA, per un import de sis mil nou-cents setanta-nou euros amb quatre
cèntims (6.979,04 €) més mil quatre-cents seixanta-cinc euros amb
seixanta cèntims (1.465,60 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de vuit mil quatre-cents quarantaquatre euros amb seixanta-quatre cèntims (8.444,64 €) amb càrrec a
la partida 337/62321 del pressupost municipal per l’exercici de 2018.

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, 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.
16

9.
PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL BAR
RESTAURANT DE LA TORRE D'EN GUIU I LA CONTRACTACIÓ DE LA
CONCESSIÓ.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2017
es va aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic del
bar-restaurant del parc municipal de la Torre d’en Guiu, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i es va obrir el termini de
licitació pública, essent adjudicada la concessió mitjançant acord del mateix
òrgan de data 1 de març de 2018 a favor de la mercantil Quatre i Burgesia SL.
Manifestada i, posteriorment constatada, la impossibilitat de continuació en la
prestació de la concessió, des del passat 1 de febrer de 2019 el servei de Bar
Restaurant resta interromput essent necessari, doncs, obrir un nou procediment
de contractació per a la concessió de la gestió.
Examinat, el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte, basat en el que regí l’anterior procediment de contractació, tot
incloent algunes precisions, esmenes i correccions, com la flexibilització dels
horaris d’obertura en el període hivernal o la reducció del cànon de sortida.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

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

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, és la Junta de Govern Local per
delegació del Ple de l’Ajuntament mitjançant acord adoptat en sessió de data
12 de juliol de 2016.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regiran la contractació de la concessió.

Tercer.

Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Perfil del
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President: El senyor Joan Morlà Mensa, alcalde de l’ajuntament o
persona en qui delegui

JOSEP LLOP TOUS
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Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
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.
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 allò que
no s’oposi a l’anterior Llei.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
Llei 1/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i les activitats recreatives i el seu Reglament
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Vocals:

La senyora M Goretti Gatell i Anglès, regidora de
l’ajuntament o persona en qui delegui.
El Sr. Francesc Virgili Güell, regidor de l’ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Josep Llop Tous, secretari interventor de
l’ajuntament.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretària: La Senyora Berta Jarque Voltas.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

Cinquè. Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.
Sisè.

Establir que contra la present resolució es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini
d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
PAVIMENTACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI QUE ENVOLTA LES
PISTES DE PÀDEL I TENNIS DEL PARC DE LA TORRE D’EN GUIU.

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Secretari-Interventor

Abstencions: cap

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

0218fcba01e04853a47a466461c4ab1d001

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

18

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per dur a terme els treballs necessaris per condicionar aquest espai, s’ha
demanat pressupost a l’empresa SERVICIOS SERPEGA que ha presentat
oferta per un import de vint-i-sis mil set-cents quaranta-cinc euros amb seixantados cèntims (26.745,62 €) més cinc-mil sis-cents setze euros amb cinquantavuit cèntims (5.616,58 €) en concepte d’I.V.A.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa SERVICIOS
SERPEGA (Sergio Pérez Garcia), es proposa contractar els seus serveis.
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 2015/349, de 27 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 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.

JOSEP LLOP TOUS
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“Sent realitat ja les dues pistes de pàdel que s’han instal·lat a la zona lúdicesportiva de La Torre d’en Guiu, l’Ajuntament creu escaient i necessari
urbanitzar aquest espai esportiu d’acord amb el projecte bàsic i executiu
redactat per l’arquitecte Jordi Mercadé Virgili, per tal de donar un millor servei
als usuaris d’aquest espai esportiu. En concret es pretén realitzar diferents
obres que permetin pavimentar l’accés a les diferents pistes, dotar-la
d’enllumenat públic la zona, instal·lar elements workout, bancs, una font d’aigua
i realitzar també una petita zona enjardinada.

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

0218fcba01e04853a47a466461c4ab1d001

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

19

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar la contractació dels treballs necessàris per condicionar la
zona esportiva que envolta les pistes de pádel i tennis del parc de la
Torre d’en Guiu, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa SERVICIOS SERPEGA (Sergio Pérez Garcia), per un
import de de vint-i-sis mil set-cents quaranta-cinc euros amb seixantados cèntims (26.745,62 €) més cinc-mil sis-cents setze euros amb
cinquanta-vuit cèntims (5.616,58 €) en concepte d’I.V.A.

Segon.

Aprovar la despesa per import de trenta-dos mil tres-cents seixantados euros amb vint cèntims (32.362.20 €) amb càrrec a la partida
61902 del pressupost municipal prorrogat 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.

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic.

Cinquè. 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.”
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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
21

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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I quan són un quart menys cinc minuts 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.
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