ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11
D'ABRIL DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà 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 Guillén i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop i Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, el següent assumpte:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
CONSISTENTS EN L’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI DEL
CATLLAR I UNA ZONA D’APARCAMENT PRÒXIMA A L’ESCOLA
MUNICIPAL.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat.
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Seguidament es passen 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 4 D'ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 d'abril 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 Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
No hi han assumptes.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’ABRIL 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 4 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2019 (1) per un import
de 86.584,66 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.
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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 a l’aprovació número 4 – REMESA DE FACTURES ABRIL
2019 (1) i que ascendeix l’import total de 86.584,66 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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS.
Es dona compte de la següent proposta:

“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, de titularitat municipal, les quals han estat publicades mitjançant
anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província de 27
de febrer de 2019, i la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
22 de març de 2019, n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
Aquest Consistori creu convenient millorar l’equipament del consultori mèdic
per a una millora de l’atenció sanitària, així, a petició del cap local de sanitat i
responsable de les instal·lacions s’ha elaborat la corresponent memòria
valorada per a l’adquisició de divers material que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat
municipal.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A LA SEGURETAT DE ZONES DE BANY.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a la seguretat a zones
de bany (piscines) per a la temporada de 2019, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província de 27 de febrer de 2019, i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 22 de març de 2019, n’ha aprovat la corresponent
convocatòria.
L’ajuntament presta el servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals
de la Torre d’en Guiu.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
a la seguretat a zones de bany (piscines).

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
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Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER ACTIVITATS ESPORTIVES SINGULARS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter
singular, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria
General inserit al Butlletí Oficial de la Província de 27 de febrer de 2019, i la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de març de 2019,
n’ha aprovat la corresponent convocatòria.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda en la qual es
relacionen les proves esportives que ha programat per aquest exercici la
regidoria d’esports.

Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a activitats d’esport base i per a activitats esportives
de caràcter singular.

Segon.

Aprovar la memòria i el pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANUALS PELS
AJUNTAMENTS DE FINS A 5.000 HABITANTS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions per a programes i activitats culturals anuals

pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província de 27 de febrer de 2019, i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 14 de març de 2019, n’ha aprovat la corresponent
convocatòria.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda en la qual es
relacionen les diferents activitats culturals i d’interès ciutadà que ha programat
per aquest exercici la regidoria de cultura.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a programes i activitats culturals anuals pels
ajuntaments de fins a 5.000 habitants.

Segon.

Aprovar la memòria i el pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

8

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A LA INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS
CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per equipaments municipals
d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials, les quals han estat publicades
mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la
Província de 27 de febrer de 2019, i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 14 de març de 2019, n’ha aprovat la corresponent
convocatòria.
Examinada la documentació per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts
esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Per tot l’exposat, proposo que al Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i
patrimonials.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de la
convocatòria suara esmentada.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base setena de la convocatòria.”
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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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER
SINGULAR.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2018 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament de
projectes i activitats culturals de caràcter singulars, les quals han estat
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial
de la Província de 27 de febrer de 2019, i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 14 de març de 2019, n’ha aprovat la corresponent
convocatòria.
Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda en la qual es
relacionen les diferents activitats singulars, fóra de la programació estable,
culturals i d’interès ciutadà promogudes des de la regidoria de cultura.
Per tot l’exposat, proposo que al Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a activitats culturals d’interès ciutadà de caràcter
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singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació.
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Segon.

Aprovar la memòria i el pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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 D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
CONSISTENTS EN L’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI DEL
CATLLAR I UNA ZONA D’APARCAMENT PRÒXIMA A L’ESCOLA
MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 28 de març de 2019, la Junta de Govern Local ha aprovat la memòria
valorada corresponent a les obres d’adequació dels dos accessos principals al
nucli del Catllar.
Aquest memòria ha estat elaborada per l’arquitecte Jonathan López Skoog,
segons les previsions de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, amb el replantejament degudament efectuat en

els termes establerts als articles 231 i 236 del mateix.
El pressupost del contracte ascendeix, tal i com es detalla a la memòria que
consta en aquest expedient, a l’import de 68.495,29 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 56.607,67 €, pressupost net, i 11.887,61 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini
d’execució de dos mesos a comptar de la data de signatura de l’acta de
replanteig.
A l’efecte previst a l’article 28.1 de la LCSP, es justifica la necessitat d’acudir al
contracte administratiu d’obres en base a la insuficiència de mitjans personals
i materials, essent necessària l’obra per tal de millorar els accessos al municipi,
crear dues zones enjardinades on s’indiqui l’entrada al nucli de població amb el
nom del municipi, i adequar una zona d’aparcament pròxima a l’escola
municipal amb accés pels vianants des del nucli.
Donada la característica de l’obra, la quantia i el que estableix l’art. 159.6 de la
LCSP, el procediment més adequat és l’obert simplificat sumari.
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, del 27 de juliol.
De conformitat amb l’article 28, i en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot l’exposat, proposo que al Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer. Iniciar l’expedient administratiu per la contractació de les obres
consistents en l’adequació dels dos accessos principals al nucli del
Catllar, per un import de 56.607,67 €, mes 11.887,61 € en concepte
d’IVA.
Segon. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de l’obra de la memòria valorada “d’adequació dels dos
accessos principals al nucli del Catllar“, mitjançant el procediment obert
simplificat sumari, amb un criteri d’adjudicació, i per un import total de
seixanta-vuit mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vint-i-nou
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cèntims (68.495,29 €), amb càrrec a la partida 1531/62500 del
pressupost municipal per a l’exercici de 2019.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte de l’obra “d’adequació dels dos accessos principals al nucli
del Catllar”, per procediment obert simplificat sumari, amb un únic
criteri d’adjudicació.
Quart.- Publicar en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació, perquè durant
el termini de 10 dies hàbils puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.”
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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillén 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. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per les cinc 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.
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