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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL D IA 10 DE 
GENER DE 2019. 

 
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 
 
SECRETARI: 
Josep Llop i Tous 
 
Excusa la seva assistència del regidor Carles Guillen i Montserrat 
 
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 20 DE DE SEMBRE 
DE 2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 20 de desembre 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 M. 
Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:  
 
- El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
- En relació a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, regulada per l’Ordre 
TES/2658/2018, de 7 de novembre, a la que es podien presentar determinades 
inversions realitzades durant els exercicis de 2016 a 2018 i per a les que estigués 
previst realitzar durant l’any 2019, una vegada feta la ponderació de criteris que 
hi consten respecte de les inversions municipals en aquest àmbit, l’enginyer de 
l’ajuntament ha conclòs que no podem concórrer a cap de les línies de foment 
establertes. 
 
- Informar que en relació a la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir, 
amb caràcter interí, la plaça de secretaria intervenció de l’ajuntament, procés 
acordat per la Junta de Govern Local en data de 20 de desembre de 2018, ha 
sortit publicat al BOP de 9 de gener de 2018, l’anunci corresponent.  
 
El termini per a la presentació de candidatures serà de 15 dies naturals des de la 
publicació del DOGC, que està previst que sigui en breu. 
 
- Informar que el divendres dia 11 de gener es la data prevista per realitzar les 
entrevistes i la valoració dels mèrits de les persones que han superat les proves 
de coneixements i pràctiques del concurs oposició per a la provisió de quatre llocs 
de treball d’auxiliar administratiu, d’administració general, grup C2, personal 
laboral fix i creació de borsa de treball. 
 
- Informar també que en el marc del programa de col·laboració per a l’ocupació 
gestionat pel Consell Comarcal, durant els dies 21 de gener a 14 de febrer i del 
17 de juny al 12 de juliol de 2019 comptarem amb els serveis de la brigada de 
quatre persones que gairebé cada any col·laboren en la realització de tasques de 
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neteja i desbrossada. El grup està format per persones aturades de més de 45 
anys sense subsidi i/o prestació o bé perceptores de Renda Mínima d’Inserció. 
 
- Intervé el Sr. Joan Díaz per informar que l’Associació Mediambiental la Sínia ha 
proposat realitzar un Camp de Treball Internacional del Gaià del 17 al 31 de juliol 
de 2019. Cal que la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
autoritzi l’activitat per poder dur-la a terme, també caldrà la col·laboració de 
l’ajuntament en determinats aspectes tècnics i logístics que no han de comportar 
cap cost econòmic o, cas d’haver-ni, sigui de baixa quantia i si que ha de generar 
aportacions dels participants en forma de serveis a la comunitat. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. BRUNO MIR Ó 
RODRÍGUEZ PER A LA PRÀCTICA DEL MOTOCROSS, EN EL MA RC DE 
LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCION S I 
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A  L’EXERCICI I PROMOCIÓ 
D’ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“A data 7 de desembre de 2018 el Sr. David Miró Moya, veí de la urbanització 
els Cocons, ha sol·licitat una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per a la pràctica del motocròs i enduro, que exerceix el seu fill Bruno 
Miró Rodríguez, segons les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament 
de data 22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny). 
 
Revisada la  sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les 
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 
despeses de la temporada que importa la quantitat de 5.929,76 €. 
 
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base 
desena de les reguladores dels ajuts. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Atorgar al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del seu fill 

Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 889,46 € (vuit-
cents vuitanta-nou euros amb quaranta-sis cèntims) en virtut d’allò 
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establert a la base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per 
a la pràctica del motocròs i enduro, temporada 2018 i de la dotació  
pressupostària de l’ajuntament respecte als ajuts. 

 
Segon. L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comporta aparellada 

l’autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de les imatges 
dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva objecte de 
subvenció. 

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

executivitat.  
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, fent constar que si es vol 

impugnar aquesta resolució, que posi 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 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 M. 
Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAM ENT 
D'UNA PART DEL PAVIMENT DE L'ENVELAT DE LA TORRE D' EN GUIU 
MALMÈS PER LES ARRELS D'UN ARBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En data 29 de novembre de 2018, l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament, Sr. Xavier 
Esteve Sosa, va realitzar una inspecció al parc municipal de La Torre d’en Guiu 
per tal de valorar l’afectació que han causat les arrels d’un om a la llosa de 
formigó de sota l’envelat.  
 
En aquesta inspecció s’observà que la llosa afectada per les arrels és de 50 m2 
i que en algun punt presenta un desnivell de fins a 8 cm, el que podria comportar 
un cert perill de caigudes als usuaris de la zona.  
 
Per tal de reparar la zona afectada i garantir la seguretat dels usuaris, es 
recomana l’extracció de la part afectada de la llosa de formigó (50m2), realitzar 
el sanejament del terreny amb l’extracció de les arrels que causen els 
desperfectes, compactat del terreny i formació de llosa de formigó armat i, en 
cas de que sigui necessari, retirada de l’olm existent. La necessitat de la retirada 
de l’om es valorarà en el moment de realitzar el sanejament esmentat.   
 
Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per 
reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a tres empreses: 
 

 
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Jordi Bové 
Fraga, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa contractar 
els seus serveis. 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol. 

 TOTAL 21% IVA  TOTAL + IVA 
JORDI BOVÉ FRAGA 1.700,00 € 357,00 € 2.057,00 € 
PATRAN COSTA DORADA SL 3.453,50 € 753,24 € 4.178,74 € 
SERVICIOS SERPEGA 2.610,00 € 548,10 € 3.158,10 € 



 
 
 
 

6 

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

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de dos mil cinquanta-set euros (2.057 

€) amb càrrec a la partida 337 / 21206 del pressupost municipal per a 
l’exercici de 2018. 

  

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

 

Quart.-  Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que 
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.” 
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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 M. 
Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS  
D’ARQUITECTE PER A L’EMISSIÓ D’INFORMES URBANÍSTICS . 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Degut a l’acumulació de tasques del departament d’urbanisme i a que 
l’arquitecte municipal té dedicació parcial, escau la contractació d’un arquitecte 
per tal de substituir-lo en les tasques d’emissió d’informes en relació a les 
llicències urbanístiques que hagi de concedir aquest ajuntament. 
 

L’arquitecte Jonathan López Skoog, col·legiat n 49293-0, valorada positivament 
la tasca realitzada i el coneixement del planejament municipal, ha presentat una 
oferta dels seus serveis tècnics per import de 14.774,97 €, més 3.102,74 € 
d’IVA, per 480 hores de contracte com a màxim, a executar, indicativament, 
entre el 10 de gener de 2019 i el 25 de juliol del mateix any. 
 

La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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 
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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. 
 
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 el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
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 el servei d’emissió d’informes en els expedients de 
llicències urbanístiques per 480 hores de contracte com a màxim, a 
executar, indicativament, entre el 10 de gener de 2019 i el 25 de juliol 
del mateix any, mitjançant el procediment del contracte menor, amb 
el contractista Jonathan López Skoog per un import de 14.774,97 €, 
més 3.102,74 € d’IVA.  

 

Segon.-  Aprovar la despesa per import de disset-mil vuit-cents setanta-set  
euros amb setanta-un cèntims (17.877,71 €) amb càrrec a la partida 
920.22730 del pressupost municipal per a l’exercici de 2019, 
automàticament prorrogat per al present exercici econòmic fins a 
l’entrada en vigor del nou pressupost municipal. 

  

Tercer.-  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a 
l’expedient i es tramitin els pagaments. 

 
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 
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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 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 M. 
Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS  
D'ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT I EMISSIÓ D’INFORMES J URÍDICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament necessita contractar un servei d’assessorament jurídic per 
col·laborar en la prestació de les funcions d’assistència jurídica i assessorament 
als càrrecs electes i al personal en reunions i expedients. En l’emissió 
d’informes jurídics en relació a la tramitació i aprovació d’expedients de 
planejament i gestió urbanística, llicències d’obres i activitats i de disciplina i en 
l’emissió d’informes jurídics en relació a altres aspectes de competència de 
l’ajuntament. 
 
L’advocada Sra. Anna Paixà i Matas, amb DNI ***9421**, ha presentat una 
oferta pels seus serveis tècnics de 14.400 € IVA no inclòs (corresponent a 
45,00€/hora, fins a un màxim de 320 hores fins al 31 de desembre de 2019). 
  
La Secretaria Intervenció municipal ha emès informe sobre el procediment legal 
a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 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. 
 
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 el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
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.- Dur a terme el servei d’assistència jurídica i d’assessorament, 

d’emissió d’informes jurídics en relació a la tramitació i aprovació 
d’expedients i d’aquells relatius a altres aspectes de competència de 
l’ajuntament, mitjançant el procediment del contracte menor, amb 
l’advocada Anna Paixà i Matas, amb DNI ***9421**,  per un import de 
14.400 € IVA no inclòs (corresponent a 45,00 €/hora, fins a un màxim 
de 320 hores i fins al 31 de desembre de 2019).  

 
Segon.- Aprovar la despesa per import de disset-mil quatre-cents vint-i-quatre  

euros (17.424 €) amb càrrec a la partida 920.22799 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. 
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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 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 M. 
Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
7. 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. 


