AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE
SETEMBRE DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
tretze de setembre 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:
Joan Díaz i Rull
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
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 6 DE
SETEMBRE DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.034(626)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 6 de setembre 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,
Carles Guillén i Montserrat 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:
- Avui ha tingut lloc la realització de les primeres proves previstes a les bases de
la convocatòria d’una borsa de treball per tal de cobrir vacants en els llocs de
treball de vigilants i/o l’agutzil.
- El proper dia 17 de setembre finalitza el termini per la presentació d’instàncies
sol·licitant poder participar en el procés selectiu per cobrir 4 llocs de treball
d’auxiliar administratiu vacants a la plantilla municipal.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB
EMATSA RELATIU A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN
SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL. (CODI
1.3.3.2018.007(668)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la Comunitat
de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de gestionar
conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis municipals
d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua de consum
humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb anterioritat
per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, l’empresa
EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del Catllar.
En moments de crisi com els actuals es fa necessari concedir ajuts a les persones
en situació de necessitat i urgència social, i és per això que en data 9 de juny de
2016 es va signar amb EMATSA un conveni per la creació d’un Fons Social
Extraordinari per a l’exercici 2016, amb la finalitat d’establir la concessió d’ajuts
individuals per al pagament del subministrament d’aigua al Catllar, a persones en
situació de necessitat i urgència social.
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Havent vençut la vigència del conveni signat l’any 2016 s’ha procedit a la redacció
d’una addenda al mateix que permeti perllongar els seus efectes a l’exercici 2018 i
en la que s’estableix un fons de 5.000,00 euros per fer front als ajuts abans
esmentats.
És per aquest motiu que proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.-

Aprovar l’addenda al Conveni signat amb EMATSA, en data 9 de juny de
2016, en relació a la concessió d’ajuts a persones en situació de
necessitat i urgència social, per fer front al pagament del subministrament
d’aigua, per l’exercici 2018.

Segon.-

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor alcalde,
per tal que signi quants documents calgui per a la formalització d’aquest
acord.

Tercer.-

Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, en legal forma.”

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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ
SOCIAL PER L’ADSCRIPCIÓ DE TRES PERSONES PER A
REALITZAR TASQUES DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL EN
EL MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES I ESPAIS LLIURES. (CODI
1.6 2018.036(675)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
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possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de les
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les
aptituds físiques i professionals de la persona.
Es considera escaient presentar una nova proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció de tres
persones i així pal·liar, de forma temporal, les necessitats més peremptòries de
la unitat familiar a la que pertanyen, sempre que es donin els requisits
d’idoneïtat i adequació que avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:

Primer.- Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció de
tres persones, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en realitzar tasques de suport a la brigada
municipal pel manteniment de vies públiques i espais lliures.
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Segon.- Abonar a cada persona adscrita al programa la diferència entre la
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.
Tercer.- Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.
Quart.-

Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”

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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
5.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 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:
- Adquirir 8 telèfons per dotar les noves dependències municipals resultants de
les obres d’ampliació de la casa de la vila.
- Adquirir material esportiu pel camp de futbol.
- Adquirir set equips informàtics per dotar les noves dependències municipals
resultants de les obres d’ampliació de la casa de la vila.
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- Realitzar els treballs de retolació dels fanals de conformen l’enllumenat públic
al sector de la Cativera.
- Contractació de la realització d’un plànol topogràfic de la zona esportiva de la
Torre d’En Guiu.
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 de 40.000 € els d’obres, 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 els contractistes es troben dins els límits permesos.
Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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.

Adquirir 8 aparells de telèfon de la marca Grandstream, model
GPX2170, a l’adjudicatari Instant Bytes SL, per import de 744,63 € de
principal més 156,37 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de
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901,00 € d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i
amb la proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta
a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Segon.

Adquirir material esportiu pel camp de futbol a l’adjudicatari Ranking
la tienda del deporte S.L., per import de 207,48 € de principal més
43,57 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 251,05 €
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la
proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Adquirir set ordinadors a l’adjudicatari ICOT, per import de 5.929,00
€ de principal més 1.245,09 € corresponents al 21% d’IVA, essent el
total de 7.174,09 € d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquest acord i amb la proposta efectuada per l’informàtic de
l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Quart.

Contractar els treballs de retolació dels fanals del sector de la Cativera
a l’adjudicatari Bosir S.A. per import de 2.263,80 € de principal més
475,40 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 2.739,20 €
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la
proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda.

Cinquè. Contractar els treballs de confecció d’un topogràfic de la zona
esportiva de la Torre d’En Guiu a l’adjudicatari Josep Fernandez
Caballé, per import de 320,00 € de principal més 67,20 €
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 387,20 € d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la proposta
efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a l’expedient i
es dóna per reproduïda.
Sisè.

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen 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.
6.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS TREBALLS DE
PAVIMENTACIÓ DE LA ZONA DE LES PISTES DE TENNIS I PÀDEL DE
LA TORRE D’EN GUIU. (CODI 1.4.6 2018.038(669)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per la redacció d’un
projecte bàsic i executiu per tal de dur a terme la pavimentació de la zona de
les pistes de tenis i pàdel de la Torre d’en Guiu, amb estudi de l’evacuació de
les aigües superficials, instal·lació d’enllumenat ambiental, i instal·lació de
bancs, una font i zona d’entrenament (Cross- fit).
L’arquitecte Jordi Mercadé Virgili ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul
d’honoraris per la redacció del projecte esmentat. El preu del contracte
ascendeix a la quantitat de mil vuit-cents seixanta euros (1.860,00 €), al que cal
afegir l’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’arquitecte Jordi Mercadé
Virgili, 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 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
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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.- Contractar els serveis d’un arquitecte per la redacció d’un projecte
bàsic i executiu per tal de dur a terme la pavimentació de la zona de
les pistes de tenis i pàdel de la Torre d’en Guiu, amb estudi de
l’evacuació de les aigües superficials, instal·lació d’enllumenat
ambiental, i instal·lació de bancs, una font i zona d’entrenament
(Cross- fit), mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Jordi Mercadé Virgili per un import de mil vuit-cents
seixanta euros (1.860,00 €) i tres-cents noranta euros amb seixanta
cèntims (390,60 €) d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil dos-cents cinquanta euros
amb seixanta cèntims (2.250,60 €) amb càrrec a la partida 342-622.11
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
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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 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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
7.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA DE
LA ZONA VERDA I D’EQUIPAMENT AL SECTOR DEL MÈDOL. (CODI
1.4.6 2018.042(673)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu escaient i necessari contractar un professional per efectuar
els treballs de desbrossament de la franja perimetral de la zona dels gronxadors
de la Urbanització El Mèdol.
S’ha sol·licitat pressupost per la realització de l’adequació d’aquest espai al
contractista Provictor Obras y Servicios, SLU, el qual ha valorat els treballs a
realitzar en la quantitat de tres-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims
(301,65 €) més seixanta-tres euros amb trenta-cinc cèntims (63,35 €) en
concepte d’IVA, i a l’empresa Volpal Jardins i Serveis SL, que ha valorat els
treballs a realitzar en la quantitat de cinc-cents quaranta euros (540,00 €) i cent
tretze euros amb quaranta cèntims (113,40 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Provictor Obras
y Servicios SLU, 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
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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
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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els serveis de desbrossament de la franja perimetral de la
zona de gronxadors, mitjançant el procediment del contracte menor,
amb el contractista Provictor Obras y Servicios SLU, per un import de
tres-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims (301,65 €) més
seixanta-tres euros amb trenta-cinc cèntims (63,35 €) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres-cents seixanta cinc euros
(365,00 €) amb càrrec a la partida 171-21004 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
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
8.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA DE
LA ZONA PERIMETRAL DEL SECTOR DE MAS DE PALLARES AMB
LA CARRETERA TP-2031. (CODI 1.4.6 2018.043(674)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu escaient i necessari contractar un professional per efectuar
els treballs de desbrossament de la franja perimetral que separa els xalets
situats a la Cinquena Avinguda de la urb. Mas de Pallarès de la carretera TP2031.
S’ha sol·licitat pressupost per la realització de l’adequació d’aquest espai al
contractista Provictor Obras y Servicios, SLU, el qual ha valorat els treballs a
realitzar en la quantitat de sis-cents onze euros amb cinquanta-set cèntims
(611,57 €) més cent vint-i -vuit euros amb quaranta-tres cèntims (128,43 €) en
concepte d’IVA, i a l’empresa Volpal Jardins i Serveis SL, que ha valorat els
treballs a realitzar en la quantitat de cinc-cents cinquanta euros (550,00 €) i cent
quinze euros amb cinquanta cèntims (115,50 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Volpal Jardins
i Serveis SL, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa
contractar els seus serveis.
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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 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els serveis de desbrossament de la franja perimetral que
separa els xalets situats a la Cinquena Avinguda de la urb. Mas de
Pallarès de la carretera TP-2031, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Volpal Jardins i Serveis SL, per
un import de de cinc-cents cinquanta euros (550,00 €) i cent quinze
euros amb cinquanta cèntims (115,50 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de sis-cents seixanta cinc euros i
cinquanta cèntims (665,50 €) amb càrrec a la partida 151-21005 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.
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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 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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
9.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LA
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA CARRETERA TP-2039
I CAMÍ DE TARRAGONA. (CODI 1.4.6 2018.039(670)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un Enginyer Tècnic per a la
direcció d’obres de l’execució del contracte de subministrament i instal·lació de
l’enllumenat exterior de la nova vorera del camí de Tarragona.
L’enginyer Sr. Anton Mª Anglès Cunillera ha presentat a aquest Ajuntament el
càlcul d’honoraris per la direcció d’obres d’acord amb la memòria tècnica
aprovada. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de mil sis-cents
cinquanta euros (1.650,00 €) al que cal afegir l’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada amb anterioritat per l’enginyer Anton
Mª Anglès Cunillera, 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
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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
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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els serveis d’un enginyer tècnic per a la direcció d’obres
de l’execució del contracte de subministrament i instal·lació de
l’enllumenat exterior de la nova vorera del camí de Tarragona,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Anton Mª Anglès Cunillera, per un import de mil sis-cents cinquanta
euros (1.650,00 €) i tres-cents quaranta-sis euros amb cinquanta
cèntims (346,50 €) d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil nou-cents noranta sis euros
amb cinquanta cèntims (1.996,50 €) amb càrrec a la partida 16562305 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.
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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 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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
10. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALL DE PODA I NETEJA
DE BRANCATGE MALMÈS AL SECTOR DE COLL DE TAPIOLES.
(CODI 1.4.6 2018.040(671)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu escaient i necessari contractar un professional per efectuar
els treballs de poda del brancatge perillós a la urbanització Coll de Tapioles, per
tal de garantir la seguretat dels vianants en aquella zona.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa Marsal Servicios, que
compta amb la capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca.
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 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els serveis de poda del brancatge perillós de la
urbanització Coll de Tapioles, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Marsal Servicios, per un import de mil cinccents euros (1.500,00 €) i tres-cents quinze euros (315,00 €) d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil vuit-cents quinze euros
(1.815,00 €) amb càrrec a la partida 171-21004 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 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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
11. PROPOSTA
DE
CONTRACTACIÓ
DELS
TREBALLS
DE
CONDICIONAMENT DE L’ENLLAÇ DELS DOS TRAMS DEL CARRER
ROVIRA I VIRGILI ENTRE ELS SECTREO PARC DE LLEVANT I
PINALBERT. (CODI 1.4.6 2018.041(672)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, per tal de garantir la mobilitat segura dels usuaris de l’escola
Jigsaw i facilitar el pas dels vehicles que hi accedeixen, considera, escaient i
necessari, arranjar l’enllaç dels dos trams del carrer Rovira i Virgili entre els
sectors de Parc de Llevant i Pinalbert.
S’ha sol·licitat pressupost per la realització de l’adequació d’aquest espai al
contractista Patran Costa Dorada SL, el qual ha valorat les obres a realitzar en
la quantitat de dos mil setanta-sis euros amb noranta-cinc cèntims (2.076,95 €)
més quatre-cents trenta-sis euros amb setze cèntims (436,16 €) en concepte
d’IVA, i a l’empresa Marsal Servicios, que ha valorat les obres a realitzar en la
quantitat de quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €) i nou-cents quaranta-cinc
euros (945,00 €) en concepte d’IVA.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Patran Costa
Dorada SL, 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
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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
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.
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 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar els treballs de condicionament de l’enllaç dels dos trams
del carrer Rovira i Virgili, entre els sectors de Parc de Llevant i
Pinalbert, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Patran Costa Dorada SL, per un import de dos mil
setanta-sis euros amb noranta-cinc cèntims (2.076,95 €) més quatrecents trenta-sis euros amb setze cèntims (436,16 €) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil cinc-cents tretze euros amb
onze cèntims (2.513,11 €) amb càrrec a la partida 1532-21000-01 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

19
1.2.2.2 2018.035(632)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
12. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE DIVERS
MATERIAL INFORMÀTIC.. (CODI 1.4.6 2018.045(682)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de les últimes tempestes que han afectat el nostre municipi, s’han
malmès diferents elements de la xarxa de comunicacions de l’ajuntament, del
museu de la Cooperativa del Catllar i del parc municipal de La Torre d’en Guiu
que s’han de substituir, es per això que l’ajuntament creu escaient i necessari
adquirir els següents elements informàtics, per tal de restablir el correcte
funcionament de la xarxa:
1 TP-Link TL-SG105- Switch d’escriptori de xarxa Gigabit amb 5 ports
10/100/1000 Mbps.
22,47 €
1 NGS FORTRESS900V2- Sistema d’alimentació ininterrompuda.
2 Netgear GS724tp-200EUS – Switch ProSAFE (24 Ports Gigabit PoE,
Ethernet amb 2 ports SFP per Fibra Smart Manages Pro)
S’ha demanat aquest material a l’empresa Amazon, que ha valorat el diferent
material a subministrar per un import total de cinc-cents catorze euros amb
setanta-nou cèntims (514,79 €), IVA inclòs.
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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 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, entre d’altres, 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adquirir diferent material informàtic a l’empresa Amazon, per un
import de quatre-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims
(425,45 €) més vuitanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims (89,34
€) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de cinc-cents catorze euros amb
setanta-nou cèntims (514,79 €) amb càrrec a la partida 920-62602 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.
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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 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, Joan Díaz i Rull,
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 unanimitat.
13. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan és gairebé tres 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.
L’Alcalde.

El Secretari.
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