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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 
D’AGOST DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del nou 
d’agost 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 
M. Goretti Gatell i Anglès  
 
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 2 D’AGOST DE 
2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.029(575)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 2 d’agost 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, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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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 treballadora d’aquest ajuntament Sra. Magdalena Maria Salla Mateus, en data 
3 d’agost Registre d’Entrada núm. 3205, ha presentat la seva baixa voluntària, 
rescindint així el seu contracte de treball d’acord amb la normativa viglent. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 

D’ESTIU 2018 (CODI 12.1 2018.004(587) 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent 
proposta d’acord: 
 
Vist el programa que s’ha efectuat per a la Festa Major d’estiu d’enguany que 
consta a l’expedient. 
 
Examinat el pressupost de despeses que comporten els diferents actes previstos 
de la Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 88.795,50 € 
(vuitanta-vuit mil set-cents noranta-cinc euros amb cinquanta cèntim) segons el 
detall i el programa que consten a l’expedient.  
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar el pressupost de despeses dels diferents actes de la Festa 
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 88.795,50 € 
(vuitanta-vuit mil set-cents noranta-cinc euros amb cinquanta cèntims), 
i autoritzar-ne el seu pagament. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
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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 D’APROVACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI 1.4.6 2018.009(120). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 
- Adquirir una nevera marca indesit S18 1Q WD, 187 cm, 369 l, A+, blanc, a 
l’empresa MEDIA-MARKT, per a les oficines de la casa de la vila. 
 
- Efectuar el manteniment del camionet AUSA, núm. de sèrie E-2624-BFS, 
semestral, per 173,95 Euros, i el manteniment del generador d’emergència 
INMESOL 1LB-15, núm. de sèrie 382806, periodicitat anual, per 144,10 euros, 
més els corresponents IVA del 21% i els materials si s’escauen, d’acord amb el 
conveni de manteniment CM 18-050 E.L tramès per l’empresa Denis solucions 
en intralogística,, Tallers Denis, S.A., i que consta a l’expedient. 

 
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 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que 
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la 
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
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Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos. 
 
Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar directament la compra d’una nevera marca indesit S18 1Q 

WD, 187 cm, 369 l, A+, blanca, a l’empresa MEDIA-MARKT, per la 
quantitat de 393,99 € (tres-cents noranta-tres euros amb noranta-nou 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i 
amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament el manteniment del camionet AUSA, núm. de 

sèrie E-2624-BFS, semestral, per 173,95 € (cent setanta-tres euros 
amb noranta-cinc cèntims d’euro), i el manteniment del generador 
d’emergència INMESOL 1LB-15, núm. de sèrie 382806, periodicitat 
anual, per 144,10 € (cent quaranta-quatre euros amb deu cèntims 
d’euro) més els corresponents IVA del 21% i els materials si 
s’escauen, d’acord amb el conveni de manteniment CM 18-050 E.L 
tramès per l’empresa Denis solucions en intralogística, Tallers Denis, 
S.A., d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució 
i amb l’establert al conveni incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. 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, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA 
AL CAMÍ DE TARRAGONA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA 
SEÑALES GIROD, SL. (CODI 1.4.6 2017.034(681). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 3, corresponent als treballs realitzats durant el mes 
d’abril de 2018, que importen la quantitat de 14.422,99 € (catorze mil quatre-cents 
vint-i-dos euros amb noranta-nou cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 3 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de construcció d’una vorera al Camí de Tarragona, per 
import total de 14.422,99 € (catorze mil quatre-cents vint-i-dos euros 
amb noranta-nou cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
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, 
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 D’APROVACIÓ DE LA TERCERA ACTA DE PREUS 

CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA QUE 
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL. (CODI 1.4.6 
2017.034(681). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la tercera acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes de maig de 2018, que importen la quantitat de 4.315,62 € (quatre 
mil tres-cents quinze euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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 
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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 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la tercera acta de preus contradictoris corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona, per import total de 4.315,62 € (quatre mil tres-cents quinze 
euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
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, 
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 D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ EXTRA 

DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL. (CODI 1.4.6 2017.034(681).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la tercera certificació extra, corresponent als treballs realitzats durant el mes 
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de maig de 2018, que importen la quantitat de 4.315,62 € (quatre mil tres-cents 
quinze euros amb seixanta-dos cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la tercera certificació extra corresponent a l’obra municipal 
ordinària de construcció d’una vorera al Camí de Tarragona, per 
import total de 4.315,62 € (quatre mil tres-cents quinze euros amb 
seixanta-dos cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
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, 
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 D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE 

REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 
COBRIR 4 LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL 
FIX I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL (CODI 1.6 2018.030(586). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de 
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la 
qual es preveuen tres llocs de treball d’auxiliar administratiu mitjançant concurs 
oposició lliure, i per acord de Junta de govern local, en sessió celebrada el 14 
de juny de 2018, es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 
2018, en la qual es preveu un lloc de treball d’auxiliar administratiu mitjançant 
concurs oposició lliure. 
 
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir 
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de quatre places d’auxiliar 
administratiu, de personal laboral fix d’aquest ajuntament amb constitució de 
borsa de treball. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord 
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs 

oposició, torn lliure, de quatre places d’auxiliar administratiu, de 
personal laboral fix d’aquest ajuntament, incloses en l’oferta pública 
d’ocupació per l’any 2017 i per l’any 2018, d’aquest ajuntament, amb 
constitució de borsa de treball. 

 
Segon.  Aprovar les bases d’aquesta selecció. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al DOGC, 

al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica. 
 
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, 
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. 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE 

REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC DE GESTIÓ I FUNCIONARI (CODI 1.6 2018.031(588). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de 
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la 
qual es preveuen un lloc de treball de tècnic mig, mitjançant concurs oposició 
lliure, com a funcionari de carrera. 
 
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir 
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig, 
de personal funcionari d’aquest ajuntament. 
 
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord 
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets 
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs 

oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig, com a funcionari de 
carrera d’aquest ajuntament, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per 
l’any 2017 d’aquest ajuntament. 

 
Segon.  Aprovar les bases d’aquesta selecció. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al DOGC, 

al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica.  
 
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.” 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà 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. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són dos 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.  
      
      
 

 

 

      


