
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 
D’OCTUBRE DE 2018. 

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc, 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: 
 
Joan Morlà I Mensa 
M. Gortetti Gatell i Anglès 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Excusa la seva el regidor Joan Díaz i Rull 
 
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 4 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 4 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, 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 unamitat. 
  
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.  
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:  
 
- La direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, a iniciat els tràmits per la redacció del Pla 
director urbanístic de les activitats de càmping i suspendre, en tot el territori 
català, la tramitació dels plans especials urbanístics que tinguin per finalitat la 
implantació en sòl no urbanitzable, sobre àmbits avui no ocupats per activitats 
existents: 
 
a) D’una nova activitat de càmping o d’aparcament o àrea d’acollida de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. 
b) L’ampliació de la capacitat d’acollida o de la superfície d’una activitat de 
càmping o d’aparcament o àrea d’acollida de caravanes, autocaravanes i 
remolcs tenda existent, en més d’un 50%. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA 
"PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
URBANITZACIÓ COLL DE TAPIOLES. 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 1) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la 
certificació número 1 per un import de set-cents quaranta euros amb quaranta-
nou cèntims (740,49 €). 
 



 
 
 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació número 1 corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries 
pel sector de Coll de Tapioles (Lot 1) per import de set-cents quaranta 
euros amb quaranta-nou cèntims (740,49 €). 

 
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, 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 unamitat. 
 
5. APROVACIÓ PREUS COMPLEMENTARIS 1 CORRESPONENT A 
L'EXECUCIÓ DELS TREBALL DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ COLL DE TAPIOLES. FASE 1 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 1) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 



 
 
 
 

Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
informe tècnic en el que es fa constar que durant el transcurs de les obres 
esmentades hi ha preus complementaris que no es contemplaven al pressupost 
de la memòria, tractant-se en aquest cas d’una nova partida, per un import unitari 
de 269,54 € que comportarà una despesa total de vuit mil tres-cents sis euros 
amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €).  
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar els preus complementaris 1 corresponent a la partida no 

inclosa en el pressupost de la memòria del contracte de 
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel sector de 
Coll de Tapioles (Lot 1), per un preu unitari de 269,54 €, que comportarà 
una despesa total de vuit mil tres-cents sis euros amb trenta-quatre 
cèntims (8.306,34 €), d’acord amb l’informe emès per l’enginyer tècnic 
director, Sr. Anton M. Anglès Cunillera. 

 
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, 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 unamitat. 

     
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EXTRA I ÚLTIMA 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ 
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ COLL DE TAPIOLES. 
FASE 1 



 
 
 
 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 1) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
la certificació extra, i última, per un import de vuit mil tres-cents sis euros amb 
trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació extra, i última, corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i 
lluminàries pel sector de Coll de Tapioles (Lot 1) per import de vuit mil 
tres-cents sis euros amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 

 
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, 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 unamitat 
 



 
 
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE 
SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ COLL 
DE TAPIOLES. FASE 2 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 2) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la 
certificació número 1 per un import de set-cents quaranta euros amb quaranta-
nou cèntims (740,49 €). 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació número 1 corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries 
pel sector de Coll de Tapioles (Lot 2) per import de set-cents quaranta 
euros amb quaranta-nou cèntims (740,49 €). 

 
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, 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 unamitat 
 
7. APROVACIÓ INFORME PREUS COMPLEMENTARIS CONTRACTE DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE COLL DE TAPIOLES FASE 2 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 2) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
informe tècnic en el que es fa constar que durant el transcurs de les obres 
esmentades hi ha preus complementaris que no es contemplaven al pressupost 
de la memòria, tractant-se en aquest cas d’una nova partida, per un import unitari 
de 269,54 € que comportarà un import total de vuit mil tres-cents sis euros amb 
trenta-quatre cèntims (8.306,34 €).  
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar els preus complementaris 1 corresponent a la partida no 

inclosa en el pressupost de la memòria del contracte de 
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel sector de 
Coll de Tapioles (Lot 2), per un preu unitari de 269.54 € que, d’acord 
amb l’informe emès per l’enginyer tècnic director, Sr. Anton M. Anglès 
Cunillera, comportarà un import total de vuit mil tres-cents sis euros 
amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 

 
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, 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 unamitat 
 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EXTRA I ÚLTIMA DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
COLL DE TAPIOLES. FASE 2. 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 1) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
la certificació extra, i última, per un import de vuit mil tres-cents sis euros amb 
trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar la certificació extra, i última, corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i 
lluminàries pel sector de Coll de Tapioles (Lot 2) per import de vuit mil 
tres-cents sis euros amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 



 
 
 
 

 
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, 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 unamitat. 
 
9. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NUM. 1 ENLLUMENAT PÚBLIC 
COLL DE TAPIOLES FASE 3. 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 3) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la 
certificació número 1 per un import de set-cents quaranta euros amb quaranta-
nou cèntims (740,49 €). 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació número 1 corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries 



 
 
 
 

pel sector de Coll de Tapioles (Lot 3) per import de set-cents quaranta 
euros amb quaranta-nou cèntims (740,49 €). 

 
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, 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 unamitat.   
10. APROVACIÓ INFORME PREUS COMPLEMENTARIS CORRESPONENT 
AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
COLL DE TAPIOLES. FASE 3 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 3) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
informe tècnic en el que es fa constar que durant el transcurs de les obres 
esmentades hi ha preus complementaris que no es contemplaven al pressupost 
de la memòria, tractant-se en aquest cas d’una nova partida, per un import unitari 
de 269,54 €, el que comporta un import total de vuit mil tres-cents sis euros amb 
trenta-quatre cèntims (8.306,34 €).  
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar els preus complementaris 1 corresponent a la partida no 

inclosa en el pressupost de la memòria del contracte de 
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel sector de 
Coll de Tapioles (Lot 3), d’acord amb l’informe emès per l’enginyer 
tècnic director, Sr. Anton M. Anglès Cunillera, per  un import unitari de 
269,54 €, el que comporta un import total de vuit mil tres-cents sis 
euros amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 

 
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, 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 unamitat 

     
11. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ EXTRA I ULTIMA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT DE COLL DE TAPIOLES. FASE 3 

 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució 
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel 
sector de Coll de Tapioles (Lot 3) al contractista Etra Bonal SA, per la quantitat 
total de 11.063,80 € (equivalents a 9.143,63 € més 1.920,16 € corresponents al 
21% d’IVA). 
 
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat 
la certificació extra, i última, per un import de vuit mil tres-cents sis euros amb 
trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 



 
 
 
 

 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les 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 local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la certificació extra, i última, corresponent al l’execució del 

contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i 
lluminàries pel sector de Coll de Tapioles (Lot 3) per import de vuit mil 
tres-cents sis euros amb trenta-quatre cèntims (8.306,34 €). 

 
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, 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 unamitat 
 
12. TORN OBERT DE PARAULES 
 
No n’hi ha. 
 
I quan passen cinc minuts d’un quart 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. 
 
 


