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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE 
MARÇ DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vuit de 
març de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Carles Guillen i Montserrat  
 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: 
Teresa M. Canela i Armengol 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, el següent assumpte: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A L’ELECTRIFICACIÓ 
EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA VORERA DE LA 
CARRETERA T-203 I CAMÍ DE TARRAGONA (Codi 6.3.6. 2018/002(192)). 
 
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
la sotmet a votació amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia 
s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE MARÇ DE 
2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/008(134)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de març de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
- Per part de la Diputació de Tarragona s’ha obert convocatòria de les 
subvencions anuals, per al corrent 2018, i es té en compte per tal de poder 
concórrer-hi dins a termini. 
  
- El Consell Comarcal ha aprovat, amb efectes a data 1 de gener de 2018, la 
revisió de preus del contracte signat amb FCC, SA regulador del servei de 
recollida d’escombraries, neteja viària i gestió de deixalleries de diversos 
municipis del Tarragonès d’acord amb la variació de l’IPC, fixada en 1,1%.  
 
Els assistents es donen per assabentats. 
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3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS. 
(CODI1.4.6 2018.009(120)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Es necessari contractar la pòlissa d’assegurança per al vehicle NISSAN X-
TRAIL amb matrícula 2937FKZ de recent adquisició mitjançant alienació per 
adjudicació directa promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
S’ha sol·licitat pressupost a la corredoria Medina Associats Serveis Integrals, 
SL, el qual importa la quantia de 396,76 € en la modalitat d’assegurança a 
tercers amb garantia addicional. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els 
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient 
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. 
 
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors 
els contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en 
aquest supòsit es podran adjudicar directament. 
 
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a 
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la 
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar la contractació de la pòlissa d’assegurança a tercers amb 

garantia addicional del vehicle NISSAN X-TRAIL amb matrícula 
2937FKZ a l’empresa Medina Associats Serveis Integrals, SL per la 
quantitat de 396,76 € (IVA inclòs), d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 
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Segon. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT 

D’UN TRAM DEL CAMÍ DE MAS DE CARGOL (CODI 1.4.6 
2018.012(163)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament va concórrer a la convocatòria de concessió d’ajuts destinats als 
ens locals per l’arranjament i millora de camins rurals de titularitat municipal de 
la comarca del tarragonès, per a l’anualitat 2017 promoguda pel Consell 
Comarcal amb la “memòria valorada de l’arranjament i millora d’un tram del 
camí del Mas de Cargol” camí municipal de primer ordre número 1229 de la 
xarxa de camins del Consell Comarcal, redactada per l’arquitecte Jonathan 
López Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta de 5.454,54 €, 
coincident amb l’import de l’ajut concedit. 
 
Per a l’execució dels treballs inclosos en el document tècnic referit s’ha sol·licitat 
oferta a l’empresa Patran Costa Dorada, SL que presenta un pressupost per 
import de 5.447,61 € IVA inclòs per fer un paviment de llosa de formigó, tot 
garantint la durabilitat de l’obra. 
 
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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FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

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

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

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

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

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
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Primer. Dur a terme l’obra inclosa a la  “memòria valorada de l’arranjament i 

millora d’un tram del camí del Mas de Cargol”, redactada per 
l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 5.454,54 €. 

 
Segon.  Adjudicar les obres, mitjançant el procediment del contracte menor, al 

contractista Patran Costa Dorada, SL per un import de quatre mil cinc-
cents dos euros amb setze cèntims (4.502,16 €) i nou-cents quaranta-
cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (945,45 €) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de cinc mil quatre-cents quaranta-set 

euros amb seixanta-un cèntims (5.447,61 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1531-61903-01 del pressupost municipal. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 

interessats.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5.  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 

CONNEXIONS DEL SISTEMA DE SEGURETAT DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (CODI 1.4.6 2018.013(165)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament creu escaient i necessari contractar els serveis de connexió i 
manteniment dels sistemes de seguretat de diferents emplaçaments municipals 
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per tal de millorar la fiabilitat dels equips instal·lats i disposar d’un servei més 
eficient.  
 
L’empresa TECALSA ha presentat a aquest Ajuntament el corresponent 
pressupost que inclou la instal·lació dels equips i el seu manteniment anual per 
un import total de 3.055,25 € I.V.A inclòs. 
  
La Secretaria d’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. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme la contractació del Servei de connexió i manteniment dels 

sistemes de seguretat de diferents emplaçaments municipals, amb 
l’empresa TECALSA, per un import de 2.525 € (dos mil cinc-cents 
vint-i-cinc euros) i 530,25 €  (cinc-cents trenta euros amb vint-i-cinc 
cèntims) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de tres mil cinquanta-cinc euros amb 

vint-i-cinc cèntims (3.055,25 €) amb càrrec a la partida corresponent 
del pressupost municipal vigent. 
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Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a 
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 

 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA 

GESPA DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI (CODI 1.4.6 
2018.014(166)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“És d’interès de l’ajuntament procedir a l’externalització de les tasques de 
manteniment de les diverses zones enjardinades existents en el nucli històric 
del municipi, concretament el cementiri vell, sota el castell, la rotonda del 
cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i l’accés a les escoles noves. 
 
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL que 
ha presentat oferta per import de 2.800 € més 588 € d’IVA. 
 
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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
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a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

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

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

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

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

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme els treballs de manteniment de les diverses zones 

enjardinades existents en el nucli històric del municipi. 
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Segon.  Adjudicar el servei, mitjançant el procediment del contracte menor, al 
contractista VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL  per un import de de 
dos-mil vuit-cents euros (2.800 €) i cinc-cents vuitanta-vuit euros (588 
€) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de dos-mil cent trenta-nou euros amb 

deu cèntims (3.388 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171-
21004-01 del pressupost municipal. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 

interessats.”  
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA  PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU 
(CODI 1.4.6 2018.015(167)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament ha aprovat el projecte d’obra municipal ordinària per a la 
construcció de dues pistes de pàdel al parc municipal de la Torre d’en Guiu, 
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 49.995,31 €. 
 
Per a l’execució de les obres s’ha sol·licitat oferta a les empreses Tecnofirmes 
SA, Metalglasspadel SLU, Novatilu SLU, Prodiur Sports SL, Maxpeed SL, 
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Construccions i Excavacions F.C. SL, Edificacions i Reparacions Tarraco SL, 
Casanova Bertran SL i Tenissinco SL. 
 
Dins el termini conferit a l’efecte, les societats Maxpeed, SL, Prodiur Sports, SL 
i Tecnofirmes, SA van manifestar expressament la impossibilitat de concórrer a 
la convocatòria. Les empreses Metalglass pàdel, SLU, Novatilu, SLU i 
Construccions i Excavacions FC, SL no s’han manifestat ni personat. 
 
Així, les empreses que han concorregut es relacionen en el quadre resum 
següent: 
 

Empresa Import IVA 21% Total  
Edificacions i Reparacions Tarraco, SL 41.383,78€ 8.676,78€ 49.994,78€ 

Casanova Bertran, SL 41.258,05€ 8.664,19€ 49.922,25€ 

Tenissinco, SL 41.318,42€ 8.676,86€ 49.995,28€ 

 
Mitjançant informe de l’arquitecte de l’ajuntament es conclou que l’oferta més 
avantatjosa és la presentada per la societat Casanova Bertran SL. 
 
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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

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

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



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

12 
1.2.2.2 2018.009(141) 

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

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

 
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord d’acord 
amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme l’obra inclosa al projecte tècnic de construcció de dues 

pistes de pàdel a la Torre d’en Guiu, redactat per l’arquitecte Jonathan 
López Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta de 
49.995,31 €. 

 
Segon.  Adjudicar les obres, mitjançant el procediment del contracte menor, al 

contractista Casanova Bertran SL per un import de de quaranta-un 
mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (41.258,05 €) i 
vuit-mil sis-cents seixanta-quatre euros amb dinou cèntims (8.664,19 
€) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de quaranta-nou mil nou-cents vint-i-

dos euros amb vint-i-cinc cèntims (49.922,25 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 342-62203-01 del pressupost municipal. 
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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. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 

interessats.”  
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL 

ORDINÀRIA PER A LA REFORMA PARCIAL DE L’ANTIC MAGATZEM 
MUNICIPAL DEL CARRER PRAT DE LA RIBA (CODI 1.4.6 
2018.016(168)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament ha aprovat el projecte d’obra municipal ordinària de reforma 
parcial de l’antic magatzem municipal situat al carrer Prat de la Riba, núm. 25 
d’aquest municipi per reconvertir-lo en edifici d’entitats, redactat per l’arquitecte 
Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta de 
37.051,51 €. 
 

Per  a l’execució de les obres s’ha sol·licitat oferta a les empreses que 
seguidament es relacionen en el quadre resum següent: 
 

Empresa Import IVA 21% Total 
Edificacions i Reparacions Tàrraco, SL 29.000,00 € 6.090,00 € 35.090,00 € 

Casanova Bertran, SL 28.484,15 € 5.981,67 € 34.465,82 € 

Construccions i Excavacions FC, SL 38.011,18 € 7.982,34 € 45.993,52 € 

 
Mitjançant informe de l’arquitecte de l’ajuntament es conclou que l’oferta més 
avantatjosa és la presentada per la societat Casanova Bertran SL. 
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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.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 

La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

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

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

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

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

 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia. 
 

Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 

Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme l’obra inclosa al projecte tècnic de reforma parcial de 

l’antic magatzem municipal situat al carrer Prat de la Riba, núm. 25 
d’aquest municipi, redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 37.051,51 €. 

 

Segon.  Adjudicar les obres, mitjançant el procediment del contracte menor, al 
contractista Casanova Bertran SL per un import de vint-i-vuit mil 
quatre-cents vuitanta-quatre euros amb quinze cèntim (28.484,15 €) i 
cinc-mil nou-cents vuitanta-un euros amb seixanta-set cèntims 
(5.981,67 €) d’IVA. 

 

Tercer. Aprovar la despesa per import de trenta-quatre mil quatre-cents 
seixanta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (34.465,82 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62208-01 del pressupost 
municipal. 

 

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

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 
interessats.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’ENCÀRREC DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL 

PROJECTE ARQUITECTÒNIC  D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE 
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L’INSTITUT L’AGULLA PER DESTINAR-LO A CENTRE DE DIA (CODI 
1.4.6 2018.017(169)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per a la redacció 
d’un projecte bàsic i d’execució per l’obra de conversió de l’actual Institut 
l’Agulla per destinar-lo a un centre de dia.   
 
L’arquitecte Jonathan López Skoog ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul 
d’honoraris per a la redacció de l’esmentat projecte d’obres. El preu del 
contracte ascendeix a la quantitat de 12.714,91 (dotze mil set-cents catorze 
euros amb noranta-un cèntims) al que cal afegir l’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada amb anterioritat per l’arquitecte 
Jonathan López Skoog en aquest Ajuntament, sumant-hi el seu coneixement 
del planejament municipal, 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. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
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Primer. Dur a terme la contractació del servei de redacció d’un projecte bàsic 
i d’execució per l’obra de conversió de l’actual Institut l’Agulla per a 
destinar-lo a un centre de dia amb el contractista Jonathan López 
Skoog, per un import de 12.714,91 € (dotze mil set-cents catorze 
euros amb noranta-un cèntims) i 2.670,13 €  (dos mil sis-cents setanta 
euros amb tretze cèntims) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de quinze mil tres-cents vuitanta-cinc 

euros amb quatre cèntims (15.385,04 €) amb càrrec a la partida 231-
62700 del pressupost municipal vigent. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures 

mensuals a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL SR. S.A.B. COM A 

CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL (CODI 1.6 2018.007(173)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La plantilla de personal de l’ajuntament per al 2018, hereva per al cas concret 
de la de 2017, preveu un lloc de treball de cap de la brigada municipal que està 
pendent de proveir, essent necessari comptar amb el lloc de treball proveït per 
poder gestionar les noves necessitats del servei, doncs en breu s’incrementarà 
el nombre d’efectius. 
 
Mentre l’ajuntament no proveeix de forma definitiva el dit lloc de treball es pretén 
encomanar, temporalment, a un dels actuals operaris de la brigada l'exercici de 
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funcions corresponents al cap de brigada, compatibilitzades amb les funcions 
habitualment exercides, mitjançat el recurs a la mobilitat funcional provisional. 
 
Aquesta situació comporta la reserva del lloc d'origen i dóna dret a la percepció 
de la diferència retributiva i no pot tenir una durada superior a sis mesos en un 
any o vuit mesos en dos anys. 
 
Al Pressupost municipal vigent, aprovat juntament amb les seves bases 
d’execució i la plantilla orgànica de personal hi ha consignació pressupostària 
suficient per al pagament de les retribucions complementàries corresponents. 
 
Examinat el contingut dels articles 83, 81 i concordants del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31 
d’octubre. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.  Encomanar, provisionalment, l'exercici de funcions corresponents al 

cap de brigada al Sr. S A B, operari de la brigada municipal, per 
considerar-lo suficientment capacitat,  en règim de compatibilitat de 
funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc de treball i amb 
els efectes econòmics que pertoquin. 

 
Segon.  Assignar al Sr. S A B una compensació econòmica de 400 € mensuals 

amb caràcter temporal i mentre exerceixi les tasques de cap de 
brigada en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques 
pròpies del seu actual lloc de treball i amb efectes des del dia 15 de 
març de 2018. 

 
Tercer.  Establir el pagament d’aquestes compensacions amb càrrec a la 

partida pressupostària 13000 del capítol I del pressupost municipal 
vigent. 
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Quart. Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment 
de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT 

DE PROPIETARIS DEL MÈDOL (CODI 2.2.5.2 2018.008(146)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Vista la sol·licitud de subvenció que presenta el Sr. Sebastian Gutiérrez Leal, 
com a President de la Comunitat de Propietaris de la Urbanització El Mèdol 
d’aquest municipi, en la que manifesta que per acord de la Junta de Govern 
Local de data 30 de novembre de 2017, se’ls va concedir un ajut per a la 
realització de les festes de la urbanització per import de 2.000 euros, i que 
entenen que la ponderació dels motius d’excepcionalitat no ha estat ajustada 
per quant la major despesa invertida es devia al fet que es celebrava el 50è. 
aniversari de l’entitat i s’havia presentat un programa amb moltes activitats per 
a la població. 
 
Tal i com havien justificat en data 4 de setembre de 2017 (RE 2968) el cost de 
les festes havia estat de 8.589,88 euros. El total d’ingressos, configurant per 
l’aportació municipal més allò recaptat durant la celebració dels actes, la 
quantitat de 875 euros, determina que el resultat sigui un dèficit de 5.714,88 
euros. 
 
Així entenen que l’aportació municipal podria ser incrementada si es té en 
compte que del disponible al pressupost municipal per festes d’urbanitzacions 
no es va disposar en la seva totalitat i que l’entitat veuria compromès el seu 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

20 
1.2.2.2 2018.009(141) 

funcionament ordinari si s’hagués de fer front a aquesta quantitat amb recursos 
propis. 
 
Per tot això demanen un ajut addicional de 2.000,- euros. 
 
Atès que habitualment l’ajuntament ve atorgant ajuts amb aquesta finalitat per 
a fer front a les despeses que generen. 
 
Vistos els criteris aprovats en la Junta de Govern de data 12 de gener de 2012 
per la distribució d’aquestes subvencions. 
 
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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local que adopti els següents acords: 
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a una  

subvenció addicional de festes 2017 a la Comunitat de Propietaris de 
la Urbanització El Mèdol, amb motiu del 50è. aniversari de l’entitat, 
per un import addicional de 2.000 euros.  

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als interessats, en legal forma, fent-los 

avinent el següent:  
 
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim 
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.  
 
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
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Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el 
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, 
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A 

L’ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DE L’ENLLUMENAT 
EXTERIOR DE LA VORERA DE LA CARRETERA T-203 I CAMÍ DE 
TARRAGONA (Codi 6.3.6. 2018/002(192)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per part de l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera s’ha elaborat el projecte 
per a l’electrificació en baixa tensió de l’enllumenat exterior de la vorera de la 
carretera T-203 i Camí de Tarragona. 
 

Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix 
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de 
conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 

El competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la Disposició Addicional Segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, vist que el pressupost ascendeix a 28.034,44 
euros més 5.887,23 euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació 
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d’aquesta competència a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 
2015/349 de data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 
15 de juny de 2016. 
 

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 

Primer.  Aprovar inicialment el projecte per a l’electrificació en baixa tensió de 
l’enllumenat exterior de la vorera de la carretera T-203 i Camí de 
Tarragona elaborat per l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera, en el 
benentès que si durant el període d’informació pública no es 
presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense 
necessitat de posterior acord.  

 

Segon.  Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període 
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, en acompliment d’allò disposat per l’art. 37.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
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. 
 
I quan són tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
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