ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
NOVEMBRE DE 2018.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, 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

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
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 8 DE NOVEMBRE
DE 2018.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de novembre 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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap

JORDI REINA GELABERT
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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:
- El Departament de Territori i Sostenibilitat ha procedit a inscriure en el registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores a la Junta de Compensació provisionals
La Cuadra dels Manous sector 15.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. APROVACIÓ REMESA DE FACTURES NOVEMBRE (1)
Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 28 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2018 (1) per un import de
114.911,21 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:

JORDI REINA GELABERT
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Els assistents es donen per assabentats.
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Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 26 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2018
(1) i que ascendeix l’import total de 114.911,21 €.

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA
DE REFORMA PARCIAL DE L'ANTIC MAGATZEM MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març es va aprovar l’execució
del projecte d’obra municipal ordinària per a la reforma parcial de l’antic
magatzem municipal del carrer Prat de la Riba, núm. 25 amb el contractista
Casanova Bertran SL, per la quantitat de 28.484,15 € i 5.981,67 € en concepte
d’IVA.
Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i
salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació número 1
per un import de disset mil cinc-cents noranta-dos euros amb setanta dos
cèntims (17.592,72 €) IVA inclòs, corresponent a les obres executades des de
l’inici de les obres fins al 31 d’octubre de 2018 per l’empresa Casanova Bertran
SL.

JORDI REINA GELABERT
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Vots en contra: cap
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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.

27/11/2018 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la certificació número 1 corresponent a l’execució del
contracte corresponent als treballs de construcció de reforma de
l’antic magatzem municipal del carrer Prat de la Riba, núm. 25 per
un import de disset mil cinc-cents noranta-dos euros amb setanta
dos cèntims (17.592,72 €) IVA inclòs.

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EXTRA 1 DE L'OBRA
DE REFORMA PARCIAL DE L'ANTIC MAGATZEM MUNICIPAL .
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març es va aprovar l’execució
del projecte d’obra municipal ordinària per a la reforma parcial de l’antic
magatzem municipal del carrer Prat de la Riba, núm. 25 amb el contractista
Casanova Bertran SL, per la quantitat de 28.484,15 € i 5.981,67 € en concepte
d’IVA.

JORDI REINA GELABERT
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Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i
salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació Extra 1 per
un import de dos mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb noranta-dos cèntims
(2.845,92 €) IVA inclòs, corresponent a les obres executades des de l’inici de
les obres fins al 31 d’octubre de 2018 per l’empresa Casanova Bertran SL.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la certificació Extra 1 corresponent a l’execució del
contracte corresponent als treballs de reforma de l’antic magatzem
municipal del carrer Prat de la Riba, núm. 25, per un import de dos
mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb noranta-dos cèntims
(2.845,92 €) IVA inclòs.

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, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D'ADQUISICIÓ D'UN ARMARI ROBER PEL VESTIDOR DEL
COS DE GUÀRDIES MUNICIPALS .
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI REINA GELABERT
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“Les recents incorporacions de personal al cos de guàrdies municipals fa
escaient i necessari ampliar la zona de vestidors de les seves dependències
incorporant un armari rober.
Pel subministrament del mobiliari esmentat, s’ha demanat pressupost a
l’empresa Disset Odiseo SL, que ha presentat oferta per un import de dos-cents
cinquanta nou euros (259,00 €) i cinquanta-nou euros amb seixanta-quatre
cèntims (59,64 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JORDI REINA GELABERT
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per aquesta empresa, i atès
que es pretén que el nou armari sigui el més semblant possible als que hi han
instal·lats en els vestidors, es proposa contractar els seus serveis.
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Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de l’armari rober
destinat als vestidors del cos de guàrdies municipals, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Disset Odiseo SL, per
un import de dos-cents cinquanta nou euros (259,00 €) i cinquantanou euros amb seixanta-quatre cèntims (59,64 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres-cents quaranta-tres euros amb
seixanta-quatre (343,64 €) amb càrrec a la partida 920/62304 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

27/11/2018 Alcalde

Quart.-

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

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PRP2018/73 PROPOSTA PER L'ADQUISICIÓ DE PLAQUES AMB EL
NOM DE CARRER PER DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI (FASE 1
ORDENACIÓ VIÀRIA)
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI REINA GELABERT
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Abstencions: cap
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“Per tal de seguir amb la modificació en el carrerer municipal es proposa
l’adquisició de les plaques de carrer necessàries per conformar la primera fase.
En concret, aquesta actuació està prevista a les urbanitzacions de La Cativera,
Masia Boronat, L’Eixample, La Bonaigua, Mas Blanc, La Guinardera, Pins
Blancs, Mas Vilet dels Pins, Els Cocons, Els Cocons-Mas Pastoret, Parc de
Llevant 1 i Parc de Llevant 2.
Per la adequada retolació dels carrers de les zones esmentades, es preveu
l’adquisició de 104 plaques de nom de carrer, de 2 models diferents, per tal de
seguir amb els dissenys de les que ja hi ha instal·lades.
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Pel subministrament del material esmentat, s’ha demanat pressupost a les
empreses que es detallen tot seguit:
EMPRESA
SERVEIS VIALS DEL
VALLÈS SL
PROSEÑAL SL
SEÑALES GIROD SL

IMPORT

IVA

TOTAL

6.242,32 €

1.310,89 €

8.864,10 €

11.756,00 €
8.845,68 €

2.468,76 €
1.857,59 €

14.224,76 €
10.703,27 €

El tècnic municipal ha fet la valoració següent de les ofertes presentades:
“Un cop valorades les ofertes, Proseñal SL s’ha posicionat com l’oferta més
cara. Per altra banda, Serveis Vials del Vallés SL ha presentat l’oferta més
econòmica. No obstant, no compleix les característiques especificades pel que
fa a durabilitat, resistència i estètica que es demanaven des de l’ajuntament.
Els suports d’alumini havien de ser de color daurat amb diàmetre 60 i 4 mm de
gruix, així com la part posterior de les plaques que hauria de ser lacada al forn
en color daurat, en canvi, a l’oferta presentada per la empresa, s’especifica que
el suports és de color natural (gris) amb gruix de 3 mm. L’empresa Señales
Girod SL, sent la segona oferta més avantatjosa econòmicament, ha complert
amb les especificacions demanades des de l’ajuntament i, al ser qui va distribuir
les plaques de carrer instal·lades fins al moment, garanteix la homogeneïtzació
de l’estil de placa existent amb les de nova instal·lació.
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S’informa favorablement l’oferta presentada per SEÑALES GIROD SL per
complir amb els criteris estètics, de durabilitat i de resistència especificats per
l’ajuntament, sent la segona oferta econòmica més avantatjosa.”
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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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
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de les plaques de noms
de carri necessàries per l’ordenació viaria dels La Cativera, Masia
Boronat, L’Eixample, La Bonaigua, Mas Blanc, La Guinardera, Pins
Blancs, Mas Vilet dels Pins, Els Cocons, Els Cocons-Mas Pastoret,
Parc de Llevant 1 i Parc de Llevant 2, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa SEÑALES GIROD SL, per un import de
vuit mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb seixanta vuit cèntims

JORDI REINA GELABERT
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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(8.845,68 €) més mil vuit-cents cinquanta set euros amb cinquanta
nou cèntims (1.857,59 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import de deu mil set-cents tres euros amb
vint-i-set cèntims (10.703,27 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920/62209 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 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 PER LA CONTACTACIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN
L'ARRANJAMENT I MILLORA D'UN TRAM DEL CAMÍ DE TARRAGONA
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 20 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local ha aprovat la
memòria valorada de l’arranjament i millora d’un tram del Camí de Tarragona.
Aquest memòria ha estat elaborada per l’arquitecte Jonathan López Skoog,

JORDI REINA GELABERT
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Quart.-
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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 49.996,97 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 41.319,81 €, pressupost net, i 8.677,16 € 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
De conformitat amb l’article 28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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.
Per tot això, PROPOSO que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de les obres
d’arranjament i millora del Camí de Tarragona, per un import de
41.319,81 €, i 8.677,16 € en concepte d’IVA.
Segon. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de l’obra denominada “Arranjament i millora del Camí de
Tarragona”, per procediment obert simplificat sumari, amb un criteri
d’adjudicació, per un import total de quaranta-nou mil nou-cents
noranta-sis euros amb noranta-set cèntims (49.996,97 €), amb càrrec
a la partida 1531/61902/01 del pressupost municipal per a l’exercici de
2018.

JORDI REINA GELABERT
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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 l’accessibilitat a les
finques d’un bon nombre d’agricultors i dels vehicles d’emergència per a la lluita
contra possibles incendis forestals que es puguin produir en aquest sector.
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Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte de l’obra denominada “Arranjament i Millora del Camí de
Tarragona”, 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
estimen pertinents.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

Firma 2 de 2
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27/11/2018 Secretari-Interventor
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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. PRP2018/76 PROPOSTA PER L'ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE
SENYALITZACIÓ DE SENTIT PRIORITARI A LA CRUÏLLA DELS CARRERS
MAS DE MANEGUET I MAS DE LA CREU A PARC DE LLEVANT
Es dona compte de la següent proposta:
“Arran de les diferents queixes rebudes de diferents veïns de la urbanització
Parc de Llevant referents a la difícil comprensió del sentit principal de circulació
de la cruïlla entre els carrers de Mas de la Creu i Mas de Maneguet, en data 22
d’octubre, l’arquitecte tècnic municipal realitza visita d’inspecció a la zona i
conclou que, detectades certes deficiències en la senyalització, seria
convenient pintar la línia d’eix del carrer continua des de la rotonda de la
carretera T-2039, d’accés a la urbanització, fins l’entrada del club de golf, amb
els trams en discontinua pertinents segons les derivacions dels carrers
adjacents. També creu necessari substituir la senyal vertical explicativa existent
per un panell complementari d’itinerari amb prioritat S-850.
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Per dur a terme les millores recomanades en el pintat de la via, s’ha demanat
pressupost al Taller Baix Camp que ha presentat oferta per un import de trescents euros (300,00 €) més (63, 00 €) en concepte d’IVA.
Pel subministrament de la nova senyal vertical informativa d’itinerari amb
prioritat, s’ha demanat pressupost a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL que
ha presentat oferta per un import de setanta euros amb cinquanta cèntims
(70,50 €) més catorze euros amb vuitanta cèntims (14,80 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 2015/349, de 27 d juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, PROPOSO que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JORDI REINA GELABERT
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’entitat Taller Baix Camp
i l’empresa Serveis Vials del LVallès SL, es proposa contractar els seus serveis.
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Primer.- Contractar els treballs de millora de la senyalització del sentit principal
de circulació a la cruïlla dels carrers Mas de Maneguet i Mas de la
Creu, de la urbanització Parc de Llevant, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb l’entitat Taller Baix Camp, pel que fa al
repintat de la via, per un import de tres-cents euros (300,00 €) més
(63, 00 €) en concepte d’IVA, i amb l’empresa Serveis Vials del Vallès,
SL, pel subministrament de la senyal informativa necessària, per un
import de setanta euros amb cinquanta cèntims (70,50 €) més catorze
euros amb vuitanta cèntims (14,80 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.”

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. ATORGAMENT SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CLUB DE FUTBOL
SALA EL CATLLAR ATLÈTIC.

JORDI REINA GELABERT
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Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre-cents quaranta-vuit euros
amb trenta cèntims (448,30 €) amb càrrec a la partida 1532 /
21000/01 del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
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Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament creu oportú assumir les despeses extraordinàries que li han
causat a aquesta entitat el fet d’haver de llogar un pavelló esportiu a un altre
municipi, atès que el Catllar no disposa actualment d’unes instal·lacions on
poder desenvolupar-se l’activitat esportiva.
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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.906 euros al Club Futbol Sala
El Catllar Atlètic per tal que pugui fer front a les despeses
extraordinàries del lloguer del poliesportiu d’Altafulla durant la
temporada 2017/2018.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos

JORDI REINA GELABERT
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“Vista la instancia presentada per la Sra. M. Elena Esteve Gavaldà, en
representació del Club Futbol Sala El Catllar Atlètic en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per fer front a les despeses extraordinàries per poder
fer front a l’import de 1.780 corresponents al lloguer de la pista del poliesportiu
d’Altafulla fins el desembre de 2017 pels entrenaments i partits; i per l’import de
2.126 €, corresponents al lloguer de la pista del poliesportiu d’Altafulla de gener
a maig de 2017 pels entrenaments i partits, corresponents a la temporada
2017/2018.
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des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Tercer.- Contra el present acord que és definitiu en via administrativa podeu
interposar els recursos següents: recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació. Altrament, si ho considereu oportú,
també podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del dia següent 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A BIGOTISCAT
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI REINA GELABERT
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Abstencions: cap
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“Vista la instància presentada per la Sra. Cristina Dalmau Mensa, en nom i
representació de l’entitat Bigotiscat Gats del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents per a l’any 2018.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros a l’entitat Bigotiscat
Gats del Catllar per tal que pugui fer a front a les seves despeses
d’esterilització de gats abandonats durant l’any 2018.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
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Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
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termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’entitat 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
des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es vol 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.”

27/11/2018 Alcalde

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
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12. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per tres quarts de sis i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

27/11/2018 Secretari-Interventor
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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