ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
NOVEMBRE DE 2018.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, 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
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 D’OCTUBRE DE
2018.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 25 d'octubre 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, M.
Goretti Gatell i Anglès 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:
- El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 d'octubre de
2018, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores del Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2019 gestionades per la Unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació, de l'Àrea del SAM.
Els assistents es donen per assabentats.
3. APROVACIÓ REMESA DE FACTURES OCTUBRE (3)
Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 26 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (3) per un import de
40.684,12 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 26 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (3)
i que ascendeix l’import total de 40.684,12 €.

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 i 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.
4. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
REPARACIÓ DEL FERM DEL SECTOR DE MAS BLANC.

DE

Es dona compte de la següent proposta:
“L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament, Sr. Xavier Esteve Sosa, va realitzar una
inspecció als carrers Sant Francesc, Sant Lluís i a l’encreuament entre el carrer
de la Mercè i el carrer de Mallorca, del sector Mas Blanc, per tal d’avaluar l’estat
del reg asfàltic.
En aquesta inspecció s’observà que el reg asfàltic dels carrers esmentats
presenta forats, de fins a 15 cm de profunditat, en diferents punts. S’ha intentat,
com a mesura cautelar, posar sorra per tapar-los però, amb les últimes pluges
caigudes, han tornat a parèixer. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris
d’aquestes vies, es considera escaient i necessari efectuar obres puntuals de
millora del ferm en els punts esmentats.
Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per
reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a l’empresa Jordi
Bove Fraga que ha presentat oferta per un import total de vuit-cents cinquanta

euros (850,00 €) més cent setanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (178,50 €)
en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Jordi Bove
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 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els treballs d’arranjament del ferm de diversos carrers del
sector de Mas Blanc, mitjançant el procediment del contracte menor,
amb l’empresa Jordi Bove Fraga, per un import de vuit-cents
cinquanta euros (850,00 €) més cent setanta-vuit euros amb
cinquanta cèntims (178,50 €) en concepte d’IVA.

Segon.- Aprovar la despesa per import de mil setanta-cinc euros amb vuitanta
cèntims amb càrrec a la partida 1532 / 21000 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 i 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.
5. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORIA
JURÍDICA PER L'ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’article 30 del Decret 214/1990 de 30 de juliol estableix que “per cada lloc de
treball s’han d’indicar, almenys, la denominació del lloc i el seu enquadrament
orgànic, les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau, les funcions
específiques atribuïdes, els requisits exigits per ocupar el lloc de treball, el
complement de destinació que tingui assignat el seu nivell orgànic, com també,
si s’escau, el complement específic corresponent i la forma de provisió de lloc.”

Es per això que, per tal de donar compliment a la normativa esmentada, es
considera escaient i necessari contractar els serveis d’una assessoria jurídica
que elabori adequadament la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament.
Per dur a terme el servei esmentat, s’ha demanat pressupost a l’empresa
Sugranyes Assessors SL, que ha presentat oferta per un import de set mil euros
(7.000,00 €) més mil quatre-cents setanta euros (1.470,00 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Sugranyes
Assessors 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.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
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.- Contractar els serveis d’assessoria laboral per la elaboració de la
relació de llocs de treball, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb l’empresa SUGRANYES ASSESSORS SL, per un import
de set mil euros (7.000,00 €) més mil quatre-cents setanta euros
(1.470,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit mil quatre-cents setanta euros
(8.470,00 €) amb càrrec a la partida 920/ 222721/01 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 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 i 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. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
NOU MOBILIARI PER A CONDICIONAR ELS NOUS DESPATXOS DE LA 2a
PLANTA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:

“Les recents obres d’ampliació executades en la 2a planta de l’edifici de
l’Ajuntament, per la construcció de nous despatxos, fa escaient i necessari la
compra de nou mobiliari consistent en taules, cadires, armari, penja-robes i
bancades per la sala d’espera.
Pel subministrament del mobiliari esmentat, s’ha demanat pressupost a
l’empresa Estil·lisme i Mobiliari 1974 SL, que ha presentat oferta per un import
de nou mil nou-cents euros (9.900,00 €) més dos-mil setanta-nou euros
(2.079,00 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa ESTIL·LISME I
MOBILIARI 1974 SL, i atès que es pretén que el mobiliari sigui el més semblant
possible al que hi ha instal·lat a la resta de dependències municipals, el qual va
ser subministrat al seu dia per la mateixa empresa, 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 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament del mobiliari necessari
per condicionar els despatxos de la 2a planta de les dependències
municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa ESTIL·LISME I MOBILIARI, per un import de nou mil noucents euros (9.900,00 €) més dos-mil setanta-nou euros (2.079,00 €)
en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de onze mil nou-cents setanta-nou
euros (11.979,00 €) amb càrrec a la partida 920/62500/01 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 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 i 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.

7. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DEL GRANIT DE LA CUINA DE LA LLAR D'INFANTS
MUNCIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Atès que en l’acta de l’última inspecció realitzada pel Departament de Salut a
la Llar d’Infants Municipal es fa constar que s’ha detectat desperfectes al granit
instal·lat a la cuina, l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier Esteve Sosa,
realitza la corresponent visita d’inspecció en data 28 de setembre i emet informe
en el que es confirma que el granit de la cuina presenta diverses esquerdes al
llarg de tot el tram, destacant que probablement el possible motiu d’aquestes
esquerdes sigui el desnivell que presenten els mobles de la cuina.
Com a mesura cautelar, per tal d’evitar possibles talls i lesions amb el material
trencat, la brigada municipal ha segellat amb silicona les esquerdes i, per
solucionar definitivament el problema, el tècnic municipal recomana substituir
el granit existent per un de nou, anivellant els mobles de cuina i instal·lant més
punts de suport que evitin possibles deformacions posteriors.
Pel subministrament i els treballs d’instal·lació del granit esmentats, s’ha
demanat pressupost a l’empresa Marbres Vidal Piqué SL, que ha presentat
oferta per un import de vuit-cents setanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims
(875,26 €) més cent vuitanta-tres euros amb vuitanta cèntims (183,80 €) en
concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa MARBRES
VIDAL PIQUÉ SL, i tenint en compte que es considera escaient i necessari
realitzar la substitució del granit el més aviat possible, 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 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament i treballs d’instal·lació i
substitució del granit deteriorat de la cuina de la Llar d’Infants
Municipal, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
MARBRES VIDAL PIQUÉ SL, per un import de vuit-cents setanta-cinc
euros amb vint-i-sis cèntims (875,26 €) més cent vuitanta-tres euros
amb vuitanta cèntims (183,80 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import mil cinquanta-nou euros amb sis
cèntims (1059,06 €) amb càrrec a la partida 323/21203/01 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 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 i 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.
8. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN
TRACTAMENT
FITOSANITARI
CONTRA
LA
PLAGA
DE
LA
PROCESSIONÀRIA AL NUCLI
Es dona compte de la següent proposta:
“Per tal d’evitar una de les plagues més importants de les zones de pins
mediterrànies: la processionària del pi, que acostuma a fer acte de presencia a
final de l’hivern, i atès que la tardor es el moment idoni per realitzar tractaments
preventius contra aquesta plaga que provoca fortes urticàries i al·lèrgies a
persones i animals i danys als mateixos arbres, es considera escaient i
necessari realitzar el corresponent tractament fitosanitari per prevenir la seva
aparició a la zona perimetral de les escoles noves, Torre d’en Guiu, Masia
Queralt i al parc infantil del carrer de França, minimitzant així les possibles
afectacions.
Per dur a terme el tractament fitosanitari esmentat, s’ha demanat pressupost a
l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, que ha presentat oferta per un
import de tres-cents vuitanta-cinc euros (385,00 €) més vuitanta euros amb
vuitanta-cinc cèntims (80,85 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa VOLPAL
JARDINS I SERVEIS 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.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
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 serveis per la realització del tractament
fitosanitari contra la processionària del pi a la zona perimetral de les
escoles noves, Torre d’en Guiu, Masia Queralt i del Jardí situat al
carrer de França, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, per un import de trescents vuitanta-cinc euros (385,00 €) més vuitanta euros amb vuitantacinc cèntims (80,85 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre-cents seixanta-cinc euros
amb vuitanta-cinc cèntims (465,85 €) amb càrrec a la partida 171/
21004/01 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 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 i 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.
9. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE DOS
TRAMS DE VORERA DE L'AVDA. DE CATALUNYA
Es dona compte de la següent proposta:
“En compliment del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, l’arquitecte
tècnic de l’Ajuntament, Sr. Xavier Esteve Sosa, va realitzar una inspecció a
diferents punts de l’Avinguda Catalunya per tal d’avaluar possible millores que
afavoreixin l’accessibilitat a la via pública.
En aquesta inspecció s’observà que existeixen dues barreres que caldria
arranjar. Entre l’oficina de Correos i el carrer d’Eufemià de Queralt hi ha un graó
de 30 cm per baixar de la vorera i un dels guals d’entrada de vehicles de la

Cooperativa presenta desnivells excessius en el recorregut dels vianants, el que
suposa un risc de caigudes per relliscades.
La recomanació de l’arquitecte per millorar aquestes deficiències consisteix en
eliminar l’esglaó de la zona de Correos refent la vorera amb dos rampes
d’accés, una a cada costat de l’entrada de vehicles a la zona del taller i pintar
un pas de vianants a l’asfalt. A la zona de la cooperativa, es preveu la reducció
en el pendent dels trams per a vianants.
Per dur a terme els treballs d’arranjament recomanats a l’informe dels serveis
tècnics per reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a
l’empresa Patran Costa Dorada SL que ha presentat oferta per un import total
de quatre-mil dos-cents euros (4.200 €) més vuit-cents vuitanta-dos euros
(882,00 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Patran Costa
Dorada 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.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els treballs de supressió de barreres arquitectòniques en
dos punts de l’avinguda Catalunya, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’empresa Patran Costa Dorada SL, per un
import de quatre-mil dos-cents euros (4.200 €) més vuit-cents
vuitanta-dos euros (882,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de cinc mil vuitanta-dos euros amb
càrrec a la partida 1532 / 21000/01 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 i 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.

10. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 5
CAPGROSSOS DESTINATS AL SEGUICI FESTIU DEL CATLLAR
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, atenent la petició de les diferents entitats socials del municipi i
per tal de completar els elements del seguici festiu del Catllar, creu escaient
destinar una part de la subvenció atorgada per l’empresa EMATSA a
l’adquisició de 5 capgrossos.
Pel subministrament d’aquests elements, s’ha demanat pressupost al
constructor d’imatgeria festiva SERGI IGLESIAS RIUS, que ha presentat oferta
per un import de tres mil euros (3.000,00 €) més sis-cents trenta euros (630,00
€) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara pel contractista SERGI
IGLESIAS RIUS, 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 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de cinc capgrossos
destinats a ampliar els seguici festiu del Catllar, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista SERGI
IGLESIAS RIUS, per un import de de tres mil euros (3.000,00 €) més
sis-cents trenta euros (630,00 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres mil sis-cents trenta euros
(3.630,00 €) amb càrrec a la partida 920/62500/01 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 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 i 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.

11. CESSIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I SANEJAMENT
DE DIFERENTS ABOCADORS INCONTROLATS AL MUNICIPI
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2018 es va
adjudicar a favor del Sr. Jordi Bové i Fraga, l’execució dels treballs de neteja i
sanejament de diferents punts d’abocament incontrolat de runes i residus al
terme municipal per un import de 5.900 € més 1.239 € d’IVA, essent el total de
7.139 € (set-mil cent trenta-nou euros).
Durant l’execució del contracte l’adjudicatari ha presentat sol·licitud de cessió
del contracte a favor del Sr. Francesc Xavier Martínez Marsal, i domicili al carrer
del Salze 8 de la Pobla de Montornès (43761), qui mostra la conformitat a la
cessió, i ambdós declaren que té capacitat suficient per contractar amb
l’administració i solvència tècnica necessària, per quant col·laboren tot sovint
en tasques anàlogues.
Vist que l’article 214 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, regula la figura de la cessió dels contractes.
Examinat que es donen les circumstancies establertes a precepte referit per
poder autoritzar la dita cessió contractual, especialment les relatives a solvència
i capacitat del cessionari proposat i que els treballs es troben iniciats i realitzats
en més del 20% del total.
Comprovat que amb la cessió no es comprometrà la competència del mercat
per quant es tracta d’un contracte menor, d’un import inferior a la meitat del
topall màxim d’aquesta modalitat contractual i que les qualitats personals i
tècniques de l’adjudicatari no han estat determinants per a l’adjudicació que es
pretén cedir.
Així mateix es manifesta que amb la pretesa cessió no s'està alterant l'objecte
del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que
el pretès cessionari no ha subscrit altres contractes amb l’ajuntament que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de
febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Autoritzar la cessió del contracte per a la neteja i sanejament de
diferents punts d’abocament incontrolat de runes i residus al terme
municipal, adjudicat en data 26 d’abril de 2018 al Sr. Jordi Bové i
Fraga, per import total de 7.139 € (set-mil cent trenta-nou euros), a
favor del Sr. Francesc Xavier Martínez Marsal.

Segon.

Advertir que el cessionari, des d’aquest moment queda subrogat en
tots els drets i obligacions que corresponien al cedent, inclús en
aquella part de l’obra ja executada.

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 empresària adjudicatària.

Cinquè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
Sisè.

Advertir als interessats que contra el present acord, 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 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 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 i 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.
12. PROPOSTA DENEGACIÓ INGRÉS INDEGUT TAXA CLAVEGUERAM
Es dona compte de la següent proposta:
“El Sr. Joan Carles Borrachero Cuadrado va presentar una sol·licitud a data 21
de juliol de 2018, contra la liquidació de la taxa de clavegueram dels exercicis
2014 i 2015, corresponent a l’habitatge que el demandant té a la 5a Avinguda,
1B, de la urbanització Mas de Pallarès.
La reclamació es fonamenta en el fet que el tipus aplicat de 0,15 euros per
metre cúbic d’aigua consumida no estava vigent l’exercici 2014 ja que la
modificació de l’ordenança fiscal que l’establia no es va arribar mai a publica
i per tant no va entrar en vigor. I també exposa que aquest ajuntament va

reconèixer expressament aquest fet a un altre contribuent, segons un acord
de Junta de Govern d’aquest organisme.
Per part del secretari interventor s’informa que el demandant té raó en el
fonament de la demanda presentada, si bé, ha prescrit el període de
reclamació doncs la meritació de la taxa es produeix l’1 de gener de 2014 i
el període impositiu compren l’any natural. Atès que la reclamació s’ha
efectuat a data 21 de juliol de 2018, i la taxa meritava a 1 de gener de 2014,
ha prescrit.
En la sol·licitud el Sr. Borrachero també exposa que l’any 2015 va liquidar la
taxa i tampoc era correcta, consultada la plataforma de BASE Gestió
d’ingressos locals, no hem detectat cap altre rebut de liquidació de taxa de
clavegueram i que correspongui a l’any 2015.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Desestimar la reclamació d’ingrés indegut presentada pel senyor
Joan Carles Borrachero Cuadrado, contra la liquidació de la taxa de
clavegueram de l’exercici 2014 per import de 16,50 euros,
corresponent a l’habitatge que el demandant té a la 5a Avinguda,
1B, de la urbanització Mas de Pallarès, pel fet que ja ha prescrit la
possibilitat de sol·licitar la devolució d’ingrés indegut.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat en legal forma.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada 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 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 i 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.
13. PROPOSTA APROVACIÓ SUBVENCIÓ TRANSPORT VIATGERS A
EMPRESA PLANA
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 23 d’octubre de 2018 l’empresa Plana, empresa concessionària del
servei de transport de viatgers per carretera entre El Catllar i Tarragona sol·licita
el pagament de l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per a la
realització de l’esmentat servei públic corresponent a l’exercici 2017 i que
ascendeix l’import de 17.591,54 euros.
D’acord amb el contracte programa signat entre les parts, la resta de
finançament, el 33%, ha de ser a càrrec d’aquest ajuntament, essent la quantitat
a liquidar de 17.591,54 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.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de l’aportació econòmica que
correspon a l’Ajuntament a l’empresa “Teresa i José Plana Empresa
Plana, SL” per import de 17.591,54 €, pel servei públic de transport
per carretera de viatgers entre El Catllar i Tarragona, realitzat per
aquesta empresa, durant l’any 2017.

Segon.

Tercer.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.
Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.

Signat electrònicament al marge
”
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,
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.
14. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS MAS
VILET DELS PINS PER ACTUACIÓ DE LA COLLA DE DIABLES DEL
CATLLAR.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012 es va aprovar
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que
contractessin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les
entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu,
establint un màxim de 400 € per actuació.
Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de
l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o document
equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques
o culturals, restant excloses les despeses associades a la realització dels actes
previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, etc...).

Examinada la sol·licitud presentada per la Junta de la urbanització Mas Vilet
dels Pins, en la qual s’acredita l’actuació de la colla de diables infantils del
Catllar el dia 4 d’agost de 2018 mitjançant la factura corresponent, i acreditantne el seu pagament pel cost de l’actuació per import de 400 €.
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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa
Constatat l’interès públic d’aquestes actuacions, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Atorgar un ajut a l’Associació de Propietaris de la urbanització Mas
Vilet dels Pins per a la contractació de l’actuació de la Colla de Diables
Infantil del Catllar durant les festes d’estiu d’aquesta entitat per import
de 160 €, equivalent al 40% del cost de la factura presentada per
l’actuació celebrada el dia 4 d’agost de 2018.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta acord a l’interessat 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
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 i 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.
15. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són les 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.

