ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10
D'OCTUBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu d’octubre
de dos-mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 D'OCTUBRE DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 d'octubre de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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:
- Hem rebut un correu electrònic des de Endesa Energia SAU que ens informa
que en breu posarà al cobrament la regularització del pagament del suplement
territorial de peatge corresponent a l’any 2013 d’acord amb la darrera
jurisprudència del Tribunal Suprem i amb l’Ordre TEC/271/2019, de 6 de
març, per la qual s'estableixen els suplements territorials en les comunitats
autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó,
Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, la Regió de Múrcia i Navarra en
relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici
2013 i s'estableix el procediment de liquidació dels suplements territorials.
Estarem al cas i consultarem amb les entitats municipalistes aquesta nova
imposició de les empreses elèctriques als ajuntaments després de l’intent
d’atacar la normativa sobre vulnerabilitat energètica.
- Atesa la proximitat de la festivitat de Tots Sants, des del cap de setmana del
12 i 13 d’octubre, tots els dissabtes i diumenges fins al 3 de novembre el
cementiri municipal estarà obert des de les nou del matí a les sis de la tarda.
També restarà obert, amb el mateix horari, els dies 25, 28, 29 i 30 d’octubre i,
per descomptat, l’1 de novembre.
A més a més, reprendrem el servei d’obertura del cementiri el segon i quart
cap de setmana de cada mes.
- Informar que la Secretaria d’Estat per ala Igualtat ha emès i fet pública la
Resolució de transferències de la Secretaria d'Estat d'Igualtat per al
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les
entitats locals dins el pacte d'estat contra la violència de gènere, per a
l'exercici 2019. Mitjançant aquesta convocatòria, l’any passat vàrem fer unes
jornades de conscienciació i prevenció dirigides als alumnes d’ESO. En funció
de la dotació d’aquest exercici, caldrà decidir les mesures a implementar.
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Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2019 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 15 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2019 (1) per un
import de 50.124,56 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 la base 13ena 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 l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2015/349, de 5 de juliol.
En conseqüència, 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 a l’aprovació número 14 – REMESA DE FACTURES
OCTUBRE 2019 (1) i que ascendeix l’import total de 50.124,56
euros.

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:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
4

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE PER A
L’ÚS I DINAMITZACIÓ DELS PARCS MUNICIPALS DE SALUT.
L’ajuntament necessita contractar el servei d’un entrenador titulat que
imparteixi les classes de gimnàstica dirigida per a gent gran que es faran al
parc de salut que hi ha al nucli del municipi i que, al mateix temps, supervisi
l’activitat per tal de garantir als usuaris la pràctica segura de l’esport, evitant
així possibles lesions per un mal ús de l’equipament esportiu que en aquests
parcs hi ha instal·lat.
Per realitzar aquesta prestació, que es durà a terme del 7 d’octubre de 2019
fins al 30 de juny de 2020, s’ha demanat pressupost als següents entrenadors
titulats:
-

Gaizka Gras Ruiz de Velasco, que presenta oferta per un total de mil
nou-cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims (1.996,50 €), més
quatre-cents dinou euros amb vint-i-set cèntims (419,27 €) en concepte
d’IVA.

-

Ignasi Abelló Anglès, que presenta oferta per un import un total de dos
mil set-cents setanta-dos euros (2.772,00 €), més cinc-cents vuitantados euros amb dotze cèntims (582,12 €) en concepte 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.
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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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’entrenador titulat Sr. Gaizka Gras Ruiz de Velasco, per un import
de mil nou-cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims (1.996,50
€), més quatre-cents dinou euros amb vint-i-set cèntims (419,27 €)
en concepte d’IVA
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil quatre-cents
quinze euros amb setanta set cèntims (2.415,77 €), amb càrrec a la
partida 231/22732 del pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
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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.”
6

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA I ÚNICA ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS DE L’OBRA “ADEQUACIÓ D’UN LOCAL PER LA
GUÀRDIA MUNICIPAL”.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2019, es va aprovar
l’execució del projecte d’obra municipal ordinària per l’adequació d’un local per la
Guàrdia Municipal, per import total de vint-i-nou mil tres-cents quaranta euros amb set
cèntims (29.340,07 €) més sis mil cent seixanta-un euros amb quaranta-un cèntim
(6.161,41 €) en concepte d’IVA.
En data 26 de setembre de 2019, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan
López Skoog, ha emès acta de preus contradictoris en la que es fa constar
que ha aparegut un preu contradictori corresponent a la partida “M2 Repassar
els forats existents en el paviment conservat mitjançant resines epoxi de color
gris” el que ha suposat la introducció d’unitats d’obra no previstes al
pressupost inicial del projecte, detallades en l’acta esmentada, i que importen
un total de set-cents seixanta-dos euros amb trenta cèntims (762,30 €) , IVA
inclòs.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2019 es va
aprovar la primera certificació d’obra per import de dotze mil quatre-cents sis
euros amb noranta-cinc cèntims (12.406,95 €), corresponent a les obres
executades des de l’inici fins al 5 de juliol de 2019.
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar l’acta de preus contradictoris, emesa per l’arquitecte de
l’Ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, corresponent als imports i
conceptes detallats en l’acta esmentada i en la part expositiva d’aquesta
proposta, per un import total de set-cents seixanta-dos euros amb
trenta cèntims (762,30 €) , IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la certificació de preus contradictoris, corresponent a l’acta emesa
per l’arquitecte de l’Ajuntament, aprovada en el punt anterior i recollida en
la part expositiva d’aquesta proposta, per un import total de set-cents
seixanta-dos euros amb trenta cèntims (762,30 €) , IVA inclòs.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra fent constar que,
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE L’OBRA
“ADEQUACIÓ D’UN LOCAL PER LA GUÀRDIA MUNICIPAL”.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2019, es va aprovar
l’execució del projecte d’obra municipal ordinària per l’adequació d’un local per la
Guàrdia Municipal, per import total de vint-i-nou mil tres-cents quaranta euros amb set
cèntims (29.340,07 €) més sis mil cent seixanta-un euros amb quaranta-un cèntim
(6.161,41 €) en concepte d’IVA.
En data 19 de setembre de 2019, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan
López Skoog, ha emès la Certificació final de l’obra en la que fa constar que
les obres executades pel contractista EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN
SL des del dia 6 de juliol fins al final de les obres, incloent l’excés
d’amidament que no es contemplava al pressupost del projecte corresponent
a les partides que es detallen al mateix certificat, importen un total de vint-iquatre mil tres-cents vint-i-dos euros amb noranta-tres cèntims (24.322,93 €),
IVA inclòs.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2019 es va
aprovar la primera certificació d’obra per import de dotze mil quatre-cents sis
euros amb noranta-cinc cèntims (12.406,95 €), corresponent a les obres
executades des de l’inici fins al 5 de juliol de 2019.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Primer.

Segon.

Aprovar la segona certificació d’obra i final, emesa per l’arquitecte de
l’Ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, corresponent als imports i
conceptes detallats en el certificat esmentat i en la part expositiva d’aquesta
proposta, per un import total de vint-i-quatre mil tres-cents vint-i-dos
euros amb noranta-tres cèntims (24.322,93 €), IVA inclòs.
Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra fent constar que,
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan es un quart i mig de set i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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