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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 
D’ABRIL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dotze 
d’abril 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: 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Joan Díaz i Rull 
 
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 5 D’ABRIL DE 
2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/013(266)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 d’abril 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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

2 
1.2.2.2 2018.014(287) 

 
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: 
 
Informar que a finals d’aquest mes conclou el termini per concórrer als ajuts de la 
Diputació de Tarragona relatius al Programa específic d’obres per al sanejament, 
abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització 
d’equipaments informàtics (PEXI). A aquests efectes comentar que s’està ultimant 
el projecte per concorre-hi i preparant la resta de documentació procedent per 
executar la inversió de portada d’aigua del pou de la Farga al camp de futbol per 
destinar-la a reg de la gespa artificial. 
 
Informar que finalment s’ha formalitzat la signatura del conveni regulador de la 
delegació de la Junta de Compensació de Manous II a favor de la Diputació de 
Tarragona de les facultats recaptatòries de les quotes d’urbanització tant el 
període voluntari com en via executiva. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL DE LA 

TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. J M O PER DONAR SERVEI A LA 
LLAR D’AVIS DURANT ELS MATINS DELS DIES LABORABLES (CODI 
1.6 2018.013(300)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per donar un millor servei a la gent gran del municipi i maximitzar l’ús de les 
instal·lacions de la llar d’avis, recollint les peticions d’alguns usuaris i usuàries, 
es pretén obrir l’espai els matins de dilluns a divendres laborables des de dos 
quarts d’onze a dos quarts d’una del migdia, establint com a període de prova 
des de la data del present i fins al dia 15 de juny de 2018, amb la possibilitat de 
mantenir el servei si els resultats d’assistència i valoració dels usuaris/es 
aboquen dades positives. 
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A la plantilla de personal de l’ajuntament, la persona que ocupa el lloc de treball 
d’encarregada de la llar d’avis i personal de neteja no pot assumir la prestació 
d’aquesta comesa. 
 
Havent a la plantilla de personal de l’ajuntament una treballadora, la Sra. J M 
O, contractada laboral a temps parcial i en situació indefinida no fixa, que podria 
assumir les tasques esmentades d’obrir i tancar les instal·lacions i donar servei 
als usuaris, en tant que part de la seva jornada laboral ja realitza aquestes 
tasques en substitució de la titular del lloc de treball. 
 
La situació descrita, d’acord amb els articles 34 i 41.1 de l’Estatut del 
Treballadors, suposa una modificació substancial de les condicions de treball 
per raó de la matèria, però d’escassa entitat, atès que es produeix un increment 
del temps de treball durant un període concret, respecte el contracte signat 
inicialment, que en jornada de còmput anual representa un percentatge molt 
baix, i en tot cas, la treballadora ha manifestat l’interès en incrementar la jornada 
laboral inicialment establerta. 
 
Analitzats els articles 50 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
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 data 31 
d’octubre. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer. Aprovar l’increment de la jornada laboral de la treballadora municipal 

Sra. J M O en dues hores diàries, de dilluns a divendres feiners de 
dos quarts d’onze del matí a dos quarts d’una del migdia fins al dia 15 
de juny de 2018 per atendre el servei de la Llar d’Avis municipal, 
mantenint l’horari establert d’antuvi per a la resta de l’any. 
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Segon. Advertir a la interessada que:  
 

 - El present horari no podrà entrar en vigor fins que hagin 
transcorregut 15 dies des de la seva notificació llevat acceptació 
expressa i renúncia a exercitar les accions legals previstes per a la 
seva impugnació. 

 

 - Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei 
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori 
incoat a l’efecte. 

 

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a la 
representant sindical del personal laboral de l’ajuntament en legal 
forma. 

 

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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DE FUNCIONS DE QUATRE AUXILIARS 

ADMINISTRATIUS DE L’AJUNTAMENT COM A ADMINISTRATIUS 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CODI 1.6 2018.014(301)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Els Srs. A R R, E P i O, N G i S i S R N, personal laboral fix d’aquest ajuntament, 
categoria auxiliar administratiu (C2) d’administració general, en data 8 de gener 
de 2018, amb número de registre d’entrada 074, varen presentar escrit 
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sol·licitant la regularització de la seva situació laboral i retributiva amb efectes 
a 1 de gener de 2018. 
 
Els motius adduïts són els que succintament es detallen a continuació: totes 
quatre persones compten amb una antiguitat a l’ens superior als 10 anys, que 
dels quatre, tres compten amb la titulació exigida per pertànyer al grup C1 i la 
quarta persona convalidaria aquesta mancança per aplicació de la Disposició 
Addicional 22 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Que l’ajuntament ha reconegut 
explícitament la realització de tasques pròpies del grup C1, entre d’altres, amb 
la previsió de regularització dels dits llocs de treball a la plantilla de personal de 
l’ajuntament corresponent a l’exercici de 2017.  
 
L’ajuntament considera escaient, mentre estudia a fons aquesta petició i la 
implementació de la solució més ajustada a dret procedir a encomanar-los 
l'exercici de funcions corresponents administratiu (C1) d’administració general, 
compatibilitzades amb les funcions habitualment exercides, mitjançat el recurs 
a la mobilitat funcional provisional. 
 
Aquesta situació comporta la reserva del lloc d'origen i dóna dret a la percepció 
de la diferència retributiva i no pot tenir una durada superior a sis mesos en un 
any o vuit mesos en dos anys. 
 
Al Pressupost municipal vigent, aprovat juntament amb les seves bases 
d’execució i la plantilla orgànica de personal hi ha consignació pressupostària 
suficient per al pagament de les retribucions complementàries corresponents. 
 
Examinat el contingut dels articles 83, 81 i concordants del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
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 data 31 
d’octubre. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
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Primer.  Encomanar, provisionalment, l'exercici de funcions corresponents a 
administratiu d’administració general, grup C1 als Srs. A R R, E P i O, 
N G i S i S R N, personal laboral fix d’aquest ajuntament, categoria 
auxiliar administratiu (C2) d’administració general, per considerar-los 
suficientment capacitats,  en règim de compatibilitat de funcions amb 
les tasques pròpies del seu actual lloc de treball i amb els efectes 
econòmics que pertoquin. 

 
Segon.  Assignar als Srs. A R R, E P i O, N G i S i S R N una compensació 

econòmica de 214,79 € mensuals amb caràcter temporal i mentre 
exerceixin les tasques administratiu d’administració general, grup C1, 
en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del 
seu actual lloc de treball i amb efectes des del dia 1 de gener de 2018. 

 
Tercer.  Establir el pagament d’aquestes compensacions amb càrrec a la 

partida pressupostària 13000 del capítol I del pressupost municipal 
vigent. 

 
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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 

D’ENTRENAMENT FIX A L’AIRE LLIURE (STREET WORKOUT) (CODI 
1.4.6 2018.021(298)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“La regidoria de Joventut, conjuntament amb la d’esports, oint les peticions d’un 
grup de joves del municipi que sol·licitaven la instal·lació d’un equipament per 
a la pràctica esportiva a l’aire lliure pretén adquirir un d’aquests conjunts per a 
l‘entrenament integral del cos. 
 
Consultades diferents empreses especialitzades, s’han rebut ofertes de les 
empreses NOVATILU, SLU per un equip  model MIXTO3 per import de 5.673,69 
€ IVA inclòs, per a tres usuaris alhora i dues ofertes de l’empresa Happyludic 
Playground and Urban Equipment, SL una relativa al model Espartano, per 
import de 6.120 € IVA inclòs i per al model Action 3, per import de 5.437,74 €, 
ambdós IVA inclòs i per a cinc usuaris al mateix temps. 
 
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 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 14.000 €. 
 
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 subministrament del model d’equipament esportiu Action 

3 a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment, SL per 
import de 4.494 € de principal més 943,74 € en concepte d’IVA, 
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essent el total de 5.437,74 € (cinc-mil quatre-cents trenta-set euros 
amb setanta-quatre cèntims) d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic.” 

 
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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ 

D’UNA CAMBRA HIGIÈNICA A L’ANTIC ESCORXADOR (CODI 1.4.6 
2018.023(302)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 5 d’abril de 2018 es va 
aprovar la memòria valorada d’obra municipal ordinària de construcció d’una 
cambra higiènica a l’antic escorxador, redactada per l’arquitecte Jonathan 
López Skoog, amb un pressupost d’execució de 6.611,55 € més 1.388,43 € 
d’IVA, essent el total de 7.999,98 € (set-mil nou-cents noranta-nou euros amb 
noranta-vuit cèntims) amb la finalitat de dotar el que és actualment local social 
de la Colla de diables del servei esmentat. 
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Sol·licitats pressupostos per a l’execució dels treballs esmentats, el constructor 
Lluis Jové Martorell ha presentat oferta per import d’11.048,04 € IVA inclòs i el 
també constructor Sergio Pérez Garcia ha presentat oferta per import de 
7.999,98 €, IVA inclòs, coincident amb el tipus de licitació. 
 
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 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 14.000 €, essent la xifra total 
contractada amb el constructor que es proposa com a adjudicatari de  5.695,97 
€ acumulada durant les anualitats de 2017 i 2018. 
 
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 l’obra inclosa a la memòria valorada d’obra municipal 

ordinària de construcció d’una cambra higiènica a l’antic escorxador 
redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost 
d’execució de 6.611,55 € més 1.388,43 € d’IVA, essent el total de 
7.999,98 € (set-mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit 
cèntims). 
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Segon.  Adjudicar les obres, mitjançant el procediment del contracte menor, al 
contractista Sergio Pérez Garcia per un import de 6.611,55 € més 
1.388,43 € d’IVA, essent el total de 7.999,98 € (set-mil nou-cents 
noranta-nou euros amb noranta-vuit cèntims). 

 
Tercer. Aprovar la despesa per import de 7.999,98 € amb càrrec al pressupost 

municipal vigent. 
 
Quart. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 

interessats.  
 
Sisè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic.” 

 
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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ 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: 
 

- Realitzar les tasques de manteniment de l’equip parallamps situat al parc 
municipal de la Torre d’en Guiu. 
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- Reparació del ferm del carrer d’Arnau i Bernat de Viver en la seva 
confluència amb la carretera TP-2039 per a la millora de la mobilitat 
segura dels usuaris de la via i residents a la urbanització Mas de Blanc. 

- Construcció de parets de contenció de productes químics 
emmagatzemats en dipòsits i destinats al manteniment de les piscines 
municipals com a mesura de seguretat en cas de fuita o vessament. 

- Contractar els serveis preventius i assistencials per a diferents proves 
esportives organitzades al municipi entre els mesos d’abril i juliol. 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses degudament capacitades per 
realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
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 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. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica 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 14.000 €. 
 
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 manteniment de l’equip parallamps instal·lat a la Torre 

d’en Guiu a l’empresa QUIBAC, SA (INGESCO), per la quantitat de 
131,44 € de principal més 27,60 € en concepte d’IVA, essent el total 
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de 159,04 € (cent cinquanta-nou euros amb quatre cèntims) d’acord 
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament els treballs de reparació del ferm del carrer 

d’Arnau i Bernat de Viver en la seva confluència amb la carretera TP-
2039 a l’empresa PATRAN COSTA DORADA, SL, per la quantitat de 
900 € de principal més 189 € corresponents al 21% d’IVA, essent el 
total de 1.089 € (mil vuitanta-nou euros) d’acord amb allò indicat a la 
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar directament els treballs de Construcció de parets de 

contenció de productes químics emmagatzemats en dipòsits i 
destinats al manteniment de les piscines municipals a Lluis Jové i 
Martorell per la quantitat de 450,94 € de principal més 94,70 € 
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 545,64 € (cinc-cents 
quaranta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims) d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament els serveis de prevenció i assistència sanitària 

per a diferents proves esportives organitzades al municipi entre els 
mesos d’abril i juliol a l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Tarragona per la quantia de 2.475 € (dos-mil quatre-cents 
setanta-cinc euros), estant l’entitat exempta d’IVA d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. 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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 8 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (2) per un import de 
43.891,75 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 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 número 8 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2018 (2) i que 
ascendeix l’import total de 43.891,75 €. 

 
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 i Mensa i els regidors, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

14 
1.2.2.2 2018.014(287) 

Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan és 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. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
 
 

 

 

 

 


