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

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent ds 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: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà 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 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 FEBRER DE 
2019. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de febrer 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. 
 
Abstencions: cap  
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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:  
 
- La convocatòria dels processos electorals al Congrés dels Diputats i al Senat 
per al diumenge 28 d'abril de 2019 i les eleccions locals, autonòmiques i 
europees de diumenge 26 de maig de 2019 fa que ambdós processos arribin 
a solapar-se. Per aquest motiu la Junta Electoral Central ha dictat la Instrucció 
3/2019, de 4 de març, amb la qual fa la regulació de la campanya electoral i 
dels actes institucionals que hi caben.  
 
En resum, des de la convocatòria de les eleccions generals, publicada al BOE 
de 5 de març, fins a la celebració de les eleccions locals i europees de 26 de 
maig, els poders públics no podran organitzar o finançar, directament o 
indirectament, actes que continguin al·lusions a les realitzacions o fites 
assolides, o que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars al es 
utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats 
polítiques concurrents a les eleccions (art. 50.2 LOREG). Tampoc podran 
realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres i serveis públics o dels seus 
projectes, sigui quina sigui la denominació utilitzada (art. 50 LOREG). 
 
- Respectant les limitacions esmentades, diumenge dia 10 del corrent i en el 
marc dels actes de celebració del dia internacional de la dona hi ha previst 
l’acte d’homenatge na Maria Saigí Vidal, coneguda con la Carmeta Llevadora, 
nom amb el qual s’han batejat els jardins del fang paster, de conformitat amb 
l’acord del Ple de l’ajuntament del passat 7 de febrer. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA FACTURES 
CORRESPONENT A FEBRER DE 2019 (2). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2019 (2) per un import de 
46.108,34 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 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2019 (2) i 
que ascendeix l’import total de 46.108,34 €. 

 
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 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ELIMINACIÓ DE LES 
RESTES VEGETALS GENERADES EN LA NETEJA FORESTAL 
EFECTUADA A LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Durant els mesos de gener i febrer s’han dut a terme diferents treballs 
d’estassada i poda a la zona verda del carrer de Roger de Llúria de la 
urbanització Mas de Moregons. Atès que han quedat amuntegades les restes 
de poda en les parcel·les pròximes a l’actuació esmentada, es creu escaient i 
necessària la contractació d’una empresa que disposi de tractor picador per 
triturar aquests residus.  
 
L’arquitecte tècnic municipal, ha emès informe en el que es fa constar aquesta 
necessitat i en el que es recomana la contractació de l’empresa JORDI BOVÉ 
FRAGA, amb Nif núm. ***0456**, que ha presentat oferta per un import total 
de cinc-cents euros (500,00 €), més cent cinc euros (105,00 €) en concepte 
d’IVA.  
 
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara pel contractista JORDI 
BOVÉ FRAGA, 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 
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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 consistents en la eliminació 
dels residus de poda generats a la urbanització Mas de Moregons, 
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista JORDI 
BOVÉ FRAGA, per un import total de cinc-cents euros (500, 00 €) 
més cent cinc euros (105,00 €) en concepte d’IVA. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de sis-cents cinc euros (605,00 €) 

amb càrrec a la partida 171/ 21004 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, 
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  
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Vots en contra: cap 
 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
     

5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS NECESSARIS PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LES HUMITATS AL CONSULTORI MÈDIC.   
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data 20 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic, Sr. Xavier Esteve Sosa, va 
realitzar una inspecció al Consultori Mèdic per valorar l’afectació que han 
causat les humitats de la façana provinents de la zona del fossat i, alhora, 
valorar la necessitat d’actuar al magatzem del material mèdic per adequar-lo 
al seu ús. 
 
Per tal de solucionar les deficiències detectades en aquesta inspecció, 
l’arquitecte tècnic recomana, referent a les humitats, treure les peces del 
revestiment exterior de la façana, , netejar la base per col·locar una làmina de 
tela asfàltica i tornar a col·locar la pedra de revestiment aprofitant les peces 
retirades. També assenyala que s’ha de reparar la part interior afectada 
repicant el guix de la paret i tornar a enguixar i pintar amb el color existent. En 
quant al revestiment del magatzem cal enrajolar les dues parets que manquen 
amb rajola blanca mate de 20X20 cm.  
 
Per dur a terme els treballs relacionats anteriorment, s’ha demanat pressupost 
a l’empresa Excavacions Casanova Bertran SL, amb CIF B43697309, que ha 
presentat oferta per un import total de tres mil  tres-cents dinou euros 
(3.319,00 €) més sis-cents noranta-sis euros amb noranta-nou cèntims 
(696,99 €) en concepte d’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Excavacions 
Casanova Bertran SL, 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. 
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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. 
 
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 necessaris per l’arranjament 
de les humitats del Consultori Mèdic, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb l’empresa Excavacions Casanova Bertran SL, 
d’acord amb les recomanacions efectuades per l’arquitecte tècnic 
municipal en el seu informe.  

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de quatre mil quinze euros amb 

noranta-nou cèntims (4.015,99 €) amb càrrec a la partida 312/ 
21201 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, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
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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. 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan és un quart 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. 


