ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE
MAIG DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la sala
de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar
sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A
L’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE CINC MÀQUINES D’AIRE CONDICIONAT
A L’EDIFICI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “L’AGULLA”.
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR, PP6,
SECTOR 20 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL PER SILENCIA
ADMINISTRATIU.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE L’AJUNTAMENT AL
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL PLA TERRITORIAL
SECTORIAL DE L’HABITATGE.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE
PLAGUES A DIVERSOS SISTEMES DE CLAVEGUERAM I DE CONTROL DE
MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE A LA LLERA DEL RIU GAIÀ AL SEU PAS
PEL NUCLI URBÀ DE LA VILA.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE LA
RAMPA DEL JARDÍ DEL CASTELL DE LA VILA ATES EL MAL ESTAT DEL
FERM PER L’ESCORRENTIA D’AIGÜES PLUVIALS.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’ELEMENTS MUSEÍSTICS PER A
L’EQUIPAMENT DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RIU GAIÀ SITUAT E
L’ERMITA DE SANT RAMON DE PENYAFORT.

04/06/2019 Alcalde

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE MAIG DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de maig de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

Vots en contra: cap
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Vots en contra: cap
3

Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que el conveni regulador de les obligacions de les parts en quant al
finançament i construcció de l’edifici educatiu per a l’institut-escola l’Agulla i
l’escola municipal de música a establir amb la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació, aprovat al seu dia pel Ple de
l’ajuntament, ha estat sotmès Acord de Govern en data 14 de maig de 2019 per
habilitar el crèdit pressupostari que s’hi conté. S’espera que de forma imminent
es procedeixi a la seva signatura per part del Conseller d’Educació, el Hble. Sr.
Josep Bargalló Valls, doncs així ens ho ha manifestat el Sr. Josep González
Cambray, director general de Centres Públics de visita a l’Institut Escola l’Agulla
durant aquest mateix matí.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
CALENDARI I HORARI LABORAL DEL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL
PER A L'ANY 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018
es va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral de la
guàrdia municipal per a l’any 2019, d’acord amb la documentació que consta a
l’expedient administratiu e.2018/1223.
A data 6 de maig de 2019, el Sr. Francesc Iborra ha presentat un escrit
sol·licitant la modificació de quadrant horari dels guàrdies municipals per la
setmana de sant Joan, atès que s’ha observat una incompatibilitat horària.
En el quadrant aprovat hi ha fixats els torns de serveis establerts de la següent
manera:

JOSEP LLOP TOUS
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03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Detectada la incompatibilitat horària, consistent en que el TIP 09 el dia 23 de
juny té torn de reforç de Sant Joan, i el dia següent el dia 24 té torn de matí, no
compleix amb el descans mínim reglamentari.

JOAN MORLÀ I MENSA
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L’ajuntament considera adequada la modificació proposada, amb el
corresponent canvi de còmput anual d’hores escaient que en conseqüència es
veu afectat.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de
31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:

JOSEP LLOP TOUS
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04/06/2019 Alcalde

Valorada la proposta presentada, establerta de la següent manera:
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Primer.

Aprovar la modificació del quadrant de distribució horària de la
jornada laboral de la guàrdia municipal pels dies 23 i 24 de juny de
2019, d’acord amb la proposta presentada, fixada de la següent
manera:

Agent Dia
04
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09
Segon.
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Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i a la
representació sindical escaient.”

04/06/2019 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

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 2 de 2

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ORDRE DE LA
BORSA DE TREBALL DE LA LLAR D’AVIS MUNICIPAL.

“Examinat l’expedient núm. 2019/321 relatiu a la convocatòria per a la formació
d’una borsa de treball per a la llar d’avis municipal per cobrir substitucions en
període de vacances, dies d’assumptes personals, permisos i altres llicències del
personal adscrit a la llar d’avis, mitjançant concurs oposició lliure.
Vist que després de les diferents sessions del tribunal de valoració del concurs
oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar part de

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Es dona compte de la següent proposta:
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la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives i per
ordre de major a menor puntuació:
6

JOAN MORLÀ I MENSA

PUNTS

***0052**
***9719**
***5724**
***6012**
***9404**
***1653**

3,45
2,30
1,80
1,20
1,05
0,00

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

Aprovar la constitució de la borsa de treball per a la llar d’avis municipal,
formada per les persones següents i pel següent ordre:
ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
5
6

DNI

PUNTS

***0052**
***9719**
***5724**
***6012**
***9404**
***1653**

3,45
2,30
1,80
1,20
1,05
0,00

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

DNI

Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases
de la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
5
6

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

525ecc055038460abbaab5a18ecee862001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aquesta borsa estarà vigent durant els exercicis pressupostaris 2019,
2020 i 2021. Exhaurida la seva vigència, els aspirants decauran en tots
els seus drets derivats de la superació del procés de selecció.
Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a
mesura que es produeixin les necessitats.
El responsable de personal contactarà amb la persona que ocupi el
primer lloc de la relació. En cas que no hi hagi resposta, o bé si es
rebutja l’oferiment es contactarà amb la persona següent de la llista i
així successivament.
Correspon a les persones que integren la borsa de treball l’obligació de
facilitar i actualitzar en tot moment les dades de contactes (adreça de
correu electrònic i telèfons de contacte).
Finalitzat el període de treball, l’aspirant tornarà a la mateixa posició
que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves crides.
La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta
supeditada a la seva disponibilitat immediata per cobrir les incidències
que es presentin i a la valoració adequada del desenvolupament de les
tasques realitzades. La falta d’acreditació, en el moment de procedir a
la contractació, d’algun dels requisits previstos, comportarà la baixa de
la borsa; també serà baixa de la borsa la persona que prèviament hagi
treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
L’aspirant que renunciï en quatre ocasions al lloc de treball veurà
decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de
treball i passarà automàticament al final de la llista de la seva
categoria professional.
S’entendrà que hi renuncia també quan no accepti de manera
expressa o tàcita el lloc ofert. S’actuarà de la mateixa manera en cas
d’impossibilitat continuada i provada de contactar amb la persona
aspirant per qualsevol dels mitjans que hagi fet constar per a la seva
localització.

Tercer.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Segon.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

525ecc055038460abbaab5a18ecee862001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

7

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 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

JOAN MORLÀ I MENSA

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ORDRE DE LA
BORSA DE TREBALL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Examinat l’expedient núm. 2019/345 relatiu a la convocatòria per a la formació
d’una borsa de treball per a la biblioteca municipal per cobrir substitucions en
període de vacances, dies d’assumptes personals, permisos i altres llicències del
personal adscrit a la biblioteca, mitjançant concurs oposició lliure.
Vist que després de les diferents sessions del tribunal de valoració del concurs
oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar part de
la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives i per
ordre de major a menor puntuació:
ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
5
6
7

DNI

PUNTS

***3345**
***2934**
***0832**
***4760**
***3318**
***7249**
***0052**

6,10
5,30
4,20
3,60
3,40
3,00
2,90

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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JOAN MORLÀ I MENSA

2,50
2,00
1,85
1,80
1,75
1,60
1,50
1,45
1,00
0,50
0,25

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

Aprovar la constitució de la borsa de treball per a la biblioteca municipal,
formada per les persones següents i pel següent ordre:
ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DNI

PUNTS

***3345**
***2934**
***0832**
***4760**
***3318**
***7249**
***0052**
***6947**
***1319**

6,10
5,30
4,20
3,60
3,40
3,00
2,90
2,50
2,00

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

***6947**
***1319**
***8954**
***4398**
***9588**
***5724**
***6810**
***6012**
***3113**
***7369**
***1653**

Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases
de la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde
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9
10
11
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

***8954**
***4398**
***9588**
***5724**
***6810**
***6012**
***3113**
***7369**
***1653**

1,85
1,80
1,75
1,60
1,50
1,45
1,00
0,50
0,25

Aquesta borsa estarà vigent durant els exercicis pressupostaris 2019,
2020 i 2021. Exhaurida la seva vigència, els aspirants decauran en tots
els seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Signatura 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

03/06/2019 Secretari-Interventor
Signatura 1 de 2

04/06/2019 Alcalde

Segon.

Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a
mesura que es produeixin les necessitats.
El responsable de personal contactarà amb la persona que ocupi el
primer lloc de la relació. En cas que no hi hagi resposta, o bé si es
rebutja l’oferiment es contactarà amb la persona següent de la llista i
així successivament.
Correspon a les persones que integren la borsa de treball l’obligació de
facilitar i actualitzar en tot moment les dades de contactes (adreça de
correu electrònic i telèfons de contacte).
Finalitzat el període de treball, l’aspirant tornarà a la mateixa posició
que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves crides.
La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta
supeditada a la seva disponibilitat immediata per cobrir les incidències
que es presentin i a la valoració adequada del desenvolupament de les
tasques realitzades. La falta d’acreditació, en el moment de procedir a
la contractació, d’algun dels requisits previstos, comportarà la baixa de
la borsa; també serà baixa de la borsa la persona que prèviament hagi
treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
L’aspirant que renunciï en quatre ocasions al lloc de treball veurà
decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de
treball i passarà automàticament al final de la llista de la seva
categoria professional.
S’entendrà que hi renuncia també quan no accepti de manera
expressa o tàcita el lloc ofert. S’actuarà de la mateixa manera en cas
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d’impossibilitat continuada i provada de contactar amb la persona
aspirant per qualsevol dels mitjans que hagi fet constar per a la seva
localització.
Tercer.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent 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 de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU PER A LA
TEMPORADA D’ESTIU DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
“Atès que properament s’obriran les piscines municipals, cal procedir a la
contractació del servei de socorrisme aquàtic professional, degudament
acreditat i legalitzat, per garantir la seguretat dels banyistes. El servei esmentat
inclou la vigilància, el salvament aquàtic, assistència i primers auxilis i control
d’accés (venda d’entrades) de la piscina municipal de la Torre d’en Guiu.
L’ajuntament ha sol·licitat oferta a diferents empreses especialitzades, que tot
seguit es relacionen, per dur a terme el servei esmentat durant la temporada

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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d’estiu 2019, de juny a setembre, de les onze del matí a les vuit de la tarda,
amb un total de hores a realitzar de 774:
12

EMPRESA
Grup Serviesport
Blue Safety SL
Risck Control RCS, SL

NIF
IMPORT
IVA
TOTAL
B-43714922 9.633,42 € 2.023,02 € 11.656,44 €
B-55514418 8.213,59 € 1.724,85 €
9.938,44 €
No ha presentat oferta per aquests serveis

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 decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
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.
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:

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Les ofertes presentades pels diferents interessats s’adeqüen a les previsions
establertes en l’informe de necessitats emès per l’alcaldia en data 30/04/2019,
i que forma part de l’expedient, en el qual es fa constar també que l’oferta mes
avantatjosa es la presentada pel licitador BLUE SAFETY SL.
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Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Primer.

Adjudicar la contractació del servei de socorrismes aquàtic per les
piscines municipals, de juny a setembre. mitjançant el procediment
del contracte menor, amb l’empresa BLUE SAFETY SL, per un import
total de vuit mil dos-cents tretze euros amb cinquanta-nou cèntims
(8.213,59 €), mes mil set-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-cinc
cèntims (1.724,85 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de nou mil nou-cents trenta-vuit euros
amb quaranta-quatre cèntims (9.948,44 €), amb càrrec a la partida
342/ 22715 del pressupost municipal per l’exercici 2019.

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 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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 10 SENYALS
VIÀRIES VERTICALS INDICADORES DE SENTIT DE CIRCULACIÓ PER A
LA URBANITZACIÓ MAS DE MOREGONS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Vots en contra: cap
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“A la urbanització Mas de Moregons s’han produït recentment diversos actes
vandàlics com el robatori de part de la senyalització vertical.
14

L’Ajuntament, seguint la recomanació efectuada per l’arquitecte tècnic en el seu
informe de data 24 d’abril, creu escaient i necessari adquirir 10 noves senyals
verticals de prohibició (R-101) que indiquin el sentit de circulació en els carrers
d’una sola direcció, el que permetrà garantir la seguretat dels usuaris
d’aquestes vies i la correcta circulació dels vehicles,.
Pel subministrament d’aquestes 10 senyals s’ha demanat les següents ofertes:
GIROD SERVICES: que ha presentat oferta per un import total de 410,29 €,
IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL: que ha presentat oferta per un import total
de 369,05 €, IVA inclòs.
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 decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
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.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

PROSEÑAL: que ha presentat oferta per un import total de 350,90 €, IVA inclòs.
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

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

Adjudicar el subministrament de 10 senyals verticals de prohibició que
indiquin el sentit de circulació en els carrers d’una sola direcció per
instal·lar en la urb. Mas de Moregons, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa PROSEÑAL SL, per un import de trescents cinquanta euros amb noranta cèntims (350,90 €), IVA inclòs.

Segon.

Aprovar la despesa per import de tres-cents cinquanta euros amb
noranta cèntim (219,85 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920/21300 del pressupost municipal.

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 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.”

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà 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.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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8. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS DEL GAIÀ CORRESPONENT A L’ANY 2018.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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 1.000 euros a la Societat de
Caçadors “El Gaià”, per tal que pugui fer front a les despeses
generades corresponents a l’any 2019, tal i com queda justificada
amb les factures presentades.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi 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 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

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

“Vista la instància de data 27 de febrer de 2019, presentada pel Sr. Joan Virgili
Guari, en nom i representació de la Societat de Caçadors El Gaià, en la que
sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció per import de 1.000 € per a fer front
a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat corresponents a l’any
2019.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

525ecc055038460abbaab5a18ecee862001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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 termini
establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Tercer.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”

04/06/2019 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles 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.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
A L’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE CINC MÀQUINES D’AIRE
CONDICIONAT A L’EDIFICI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
“L’AGULLA”.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’edifici de la Llar d’Infants municipal “L’Agulla”, situat al carrer de França,
d’aquest municipi, degut a la seva orientació i ubicació en temporada de
primavera i estiu assoleix temperatures excessivament elevades a les aules on
es troben els infants. Actualment les instal·lacions disposen del sistema de
calefacció radiant i d’un únic aparell de climatització a la sala comuna que no
permet l’ús adequat en aquestes.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

Vots en contra: cap
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Per aquest fet l’ajuntament ha encarregat a l’enginyer Anton Maria Anglès
Cunillera, la redacció de la memòria valorada per la realització de l’obra pública
de competència municipal relativa a l’adquisició i instal·lació de cinc màquines
d’aire condicionat a l’edifici de la Llar d’Infants municipal “L’Agulla”, amb un
pressupost d’execució per contrata de 10.571,99 € (IVA inclòs).

JOAN MORLÀ I MENSA

El tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article
20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
D’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en
relació amb l’article 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon l’aprovació
dels projectes d’obres i de serveis a l’òrgan de l’ajuntament que en sigui
competent per a la seva contractació o concessió.
L’òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest projecte és la Junta de
govern local, en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349 de 27 juliol, 2016/314 de 15 de juny i 2017/542 de
31 d’octubre i donat que el pressupost d’execució de l’obra, i no despassa el 10
% del pressupost ordinari de l’ajuntament.
Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer:-

Aprovar inicialment la memòria valorada per la realització de l’obra
pública de competència municipal relativa a l’adquisició i instal·lació
de cinc màquines d’aire condicionat a l’edifici de la Llar d’Infants
municipal “L’Agulla”, amb un pressupost d’execució per contrata de
10.571,99 € (IVA inclòs), amb el benentès que si durant el període
d’informació pública no es presentessin al·legacions esdevindrà
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra
pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i s’ha de
sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual a
les persones directament afectades, si escau, i s’ha de donar audiència a les
altres administracions les competències dels quals tinguin incidència en
l’objecte del projecte.
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Segon.-

JOAN MORLÀ I MENSA

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa procedeix interposar 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 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 RECONEIXEMENT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR, PP6,
SECTOR 20 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL PER SILENCIA
ADMINISTRATIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 30 de novembre de 2016 el Sr. Lluís Estrada Garcia, en qualitat de
President de la Junta de Compensació del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20 –
Mas del Pou, va presentar el projecte d’urbanització del SAU 20 – Mas del Pou,
sector 20 del planejament municipal vigent.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Tercer.-

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, DOGC i
al tauler electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol interessat
pugui presentar al·legacions.
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En data 21 de març de 2017 l’arquitecte municipal, després de diverses
reunions amb l’equip redactor i els legals representants de la Junta de
Compensació ha emès informe favorable.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017 es
va aprovar inicialment el Projecte d‘urbanització de Sòl Apte per Urbanitzar
(SAU) 20 – Mas del Pou, del PP6, sector 20 del planejament municipal.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb el tràmit legalment establert, tal i com es resumeix a la taula
següent es sol·licitaren els informes del organismes públics afectats per raó de
les seves competències sectorials i de les empreses subministradores de
serveis:
Destinatari

Data RS

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU
Gas Natural Distribución SDG, SA
EMATSA
Diputació de Tarragona
Consorci LOCALRET
ST d’Urbanisme de Tarragona

08-05-17
08-05-17
08-05-17
08-05-17
08-05-17
08-05-17
08-05-17

Núm.
RS
1249
1250
1251
1256
1264
1265
1266

Data
notificació
15-05-17
10-05-17
10-05-17
10-05-17
12-05-17
10-05-17
12-05-17

Tal i com es resumeix a la taula següent es varen rebre els informes del
organismes públics afectats per raó de les seves competències sectorials i de
les empreses subministradores de serveis que es detallen:
Autor

Data RE

Diputació de Tarragona
EMATSA

29-05-17
08-06-17

Departament de Territori i Sostenibilitat 03-07-17

Núm.
Sentit
RE
1804 Favorable
1942 Amb
esmenes
2235 Sanejament i

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Mitjançant edictes publicats al BOP número 96, de 19 de maig de 2017, al diari
El Punt Avui de data 11 de maig de 2017 i al tauler d’edictes de la corporació i
a l’E-Tauler es complí amb el tràmit d’informació pública.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

525ecc055038460abbaab5a18ecee862001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

20

(ACA)
Departament de Territori i Sostenibilitat 14-11-17
(bombers)

3782

abastament
desfavorables
Favorable

JOAN MORLÀ I MENSA

- Manca l’aprovació del Pla Parcial al no haver-se aportat la garantia del 12%
que preveia l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 18-06-2012.
- Que la societat aporta finques amb una superfície total de 24.957 m2,
equivalents al 27,23% del total de la superfície de l’àmbit, mentre que al projecte
de reparcel·lació se’ls concedeix, únicament, un 22,807% del total.
- Que la societat no ha d’assumir despeses corresponents a altres propietaris
anteriors a la constitució de la Junta de Compensació (21-06-2016).
- Manca informe de viabilitat econòmica.
- En seu del projecte de reparcel·lació no es justifica el preu de valoració
establert en 18,85 €/m2, considerat “muy bajo”.
- Que el valor de referència dels agents immobiliaris en escriptures de compra
venda i de les empreses de taxació és de 30 €/m2.
- Que la garantia equivalent al 12% de les obres d’urbanització no es pot
entendre constituïda mitjançant carrega real sobre les finques. Malgrat
l’afirmació es fa l’oferiment de gravar les parcel·les adjudicades a la societat
amb superfícies de 1600 m2 i 2600 m2 als efectes de la garantia esmentada.
Lliurada efectivament en data 7 d’agost de 2017 l’al·legació presentada a la
Junta de Compensació, aquesta mitjançant escrit de data 13 de setembre de
2017, signat pel president i el secretari del consell rector, responen a les
al·legacions. Tot seguit es fa un resum succint del contingut de l’escrit:
- L’al·legació referent a la manca de vigència del Pla Parcial queda desvirtuada
per la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de l’instrument de planejament
efectuada mitjançant edicte de 22 de març de 2016 de la CTU del Camp de
Tarragona al Diari Oficial de la Generalitat de data 1 d’abril de 2016, núm. 7090.
- En quant a la discrepància entre les finques aportades i adjudicades, el
promotor al·lega que aquesta minoració queda justificada per aplicació de la

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Practicades les notificacions als propietaris de terrenys inclosos dins l’àmbit del
projecte mitjançant escrits individuals tots ells de data de sortida de 26 de maig
de 2017, la societat CK3 NAUS HABITAT SL, notificada fefaentment en data
30-05-2017, mitjançant escrit presentat en data 20 de juny de 2017 va formular
les al·legacions que succintament es resumeixen:
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04/06/2019 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Mitjançant escrit de data 19 de setembre de 2018 presentat pel Sr. Xavier
Climent Sánchez, secretari del Consell Rector de la Junta de Compensació del
sector 20 del POUM, Mas del Pou, sol·licità l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització en aplicació del silenci administratiu positiu establert per al tràmit.
Examinat l’informe del secretari interventor de l’ajuntament respecte al
procediment a seguir i la normativa aplicable, que consta a l’expedient i es dona
per reproduït, i que alhora que es pronuncia respecte les al·legacions
presentades.
Atès el que preveuen els articles 72, 89, 110.1 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del referit 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 31 d’octubre.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

reducció corresponent al 10% de l’aprofitament mig i per l’aplicació de les
normes establertes als Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació
respecte als no adherits i als morosos. Alhora, la diferencia al·legada queda
recollida i justificada al projecte de reparcel·lació, annex 2.
- En quant ales suposades despeses no imputables per ser anteriors a la
creació del a Junta de Compensació, s’al·lega que totes aquestes es
consideren carregues d’urbanització a la normativa urbanística.
- L’informe de viabilitat econòmica ja consta al Pla Parcial, que és l’instrument
que l’ha de contemplar.
- El Projecte de Reparcel·lació, redactat per arquitecte col·legiat, capacitat i
competent a aquests efectes, justifica convenientment el valor del m2 de finca
aportada.
- En quant a l’afecció de les finques a la garantia del 12% de les obres
d’urbanització, el Projecte de Reparcel·lació pretén que cada finca respongui
exclusivament de la seva part per tal de facilitar-ne la gestió posterior dels
terrenys.
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Primer.

Segon.

Desestimar íntegrament, en base als informes que consten a
l’expedient i a la part expositiva del present acord, les al·legacions
presentades la societat CK3 NAUS HABITAT SL mitjançant escrit
presentat en data 20 de juny de 2017, contra l’acord d’aprovació
inicial del Projecte .
Aprovar definitivament el Projecte d‘urbanització de Sòl Apte per
Urbanitzar (SAU) 20 – Mas del Pou, del PP6, sector 20 del
planejament municipal, promogut per la Junta de Compensació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la
matèria, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Quart.

Si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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 de l'endemà 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 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE
L’AJUNTAMENT AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL
PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE L’HABITATGE.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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Es dona compte de la següent proposta:
24

“Mitjançant Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 7 de març
de 2019 es va aprovar inicialment el Pla territorial sectorial d’habitatge en el
marc del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’habitatge i es despleguen els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2017 de
28 de desembre, del dret a l’habitatge.

JOAN MORLÀ I MENSA

Que revisat el projecte de decret i la resta de documentació que l’acompanya i
dins del termini conferit per part del secretari interventor de l’ajuntament s’ha
emès el següent informe:
“Es troba a informació pública el Projecte de Decret pel qual s’ha d’aprovar el
Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge i desplegar determinats articles de la llei
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge.
El Pla té per objecte principal la constitució d’un marc orientador per a l’aplicació
de les polítiques d’habitatge a tot Catalunya, tot establint una planificació
temporal i territorial de les actuacions necessàries per fer efectiu el dret a un
habitatge digne i adequat per a les persones que formin noves llars durant els
quinze anys posteriors a l’entrada en vigor del Pla, d’acord amb les necessitats
i característiques de cada llar i de cada territori.
El terme del Catllar no està inclòs en cap àrea de demanda residencial forta i
acreditada i, per tant, no estarà obligat a disposar d’un parc mínim d’habitatges
destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals
existents.
No obstant, d’acord amb l’article 18, en el terme municipal s’haurà d’incrementar
el parc de lloguer social fins al 2% del parc d’habitatges principals en 15 anys a
partir del primer de gener de 2020, i promoure nous habitatges amb protecció
oficial de compravenda i de tinences intermèdies a raó de 18 habitatges per
cada miler d’habitants.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Mitjançant Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 14
de març de 2019, s’ha sotmès a informació pública el Projecte de decret per a
l’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge i el corresponent Estudi
Ambiental Estratègic, per un termini de 45 dies hàbils.
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A aquests efectes, cal tenir present que, segons l’IDESCAT, el número
d’habitants era de 4.344 (2018) i el d’habitatges del municipi l’any 2016 era el
següent:
Habitatges principals
1.531
Habitatges secundaris
796
Habitatges buits
106

JOAN MORLÀ I MENSA

Tal com es descriu i es justifica en el punt 2.1.2 de la memòria social del POUM
vigent, el Catllar és un municipi que ha passat d’estar constituït per una petita
vila a desenvolupar fins a trenta-una urbanitzacions de segones residències
amb una tipologia exclusiva d’habitatges unifamiliars aïllats. La citada memòria
també indica que “el creixement del Catllar vindrà donat bàsicament per la
demanda externa de població procedent majoritàriament de l’aglomeració
tarragonina”. I conclou que “degut al medi ambiental del Catllar, la tipologia de
la població que hi viu, i a les característiques de les construccions de les
urbanitzacions i de la pròpia vila, la demanda d‘habitatges socials seria
mínima, atès que és un municipi on gairebé no hi ha activitats productives
industrials i les del sector serveis són escasses”.
Així doncs, la situació actual és que tots els habitatges principals situats fora
del nucli poblacional són unifamiliars i aïllats, una tipologia gens susceptible
d’un ús social. A més, en aquest nucli, tampoc hi ha cap habitatge amb protecció
oficial, qualsevol que sigui el règim de tinença. En conseqüència, seria molt poc
prudent acceptar el repte de disposar del parc mínim que proposa el Pla i que
s’ha esmentat abans perquè, amb la perspectiva actual, resultaria
completament inassolible.
Per aquesta raó es proposa acudir a la informació pública del Pla i formular una
al·legació tot introduint un matís, que per aquest municipi és definitiu, en el
sentit que del còmput dels habitatges principals s’excloguin aquells que

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Això vol dir que, per complir estrictament les obligacions del Pla s’hauria
d’arribar al 2035 amb 31 habitatges de lloguer social i 78 habitatges amb
protecció oficial. I tot plegat, encara que no es desenvolupin els polígons o
sectors urbanístics previstos en el POUM per a l’obtenció de sòl destinat a
l’habitatge protegit.
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siguin unifamiliars aïllats en polígons on aquesta tipologia sigui
predominant.”.
26

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 31 d’octubre.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar les al·legacions que formula l'ajuntament al Pla territorial
sectorial d’habitatge en el marc del Projecte de Decret pel qual
s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge, aprovat mitjançant
Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 7 de març
de 2019 i sotmès a informació pública mitjançant Edicte publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2019.

Segon.

Trametre el present acord i l'escrit d'al·legacions al Departament de
Territori i Sostenibilitat en legal forma.

Tercer.

Si es vol impugnar la present resolució, informar que contra la present
resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. No obstant, 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 de
l'endemà 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 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.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL
DE PLAGUES A DIVERSOS SISTEMES DE CLAVEGUERAM I DE CONTROL
DE MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE A LA LLERA DEL RIU GAIÀ AL SEU
PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Es per això que l’Ajuntament creu necessari efectuar tractaments a la llera del
riu contra el mosquit tigre i la mosca negra per al control de la població d’aquests
insectes al llarg dels 600 metres de la llera del Riu Gaià que discorre pel nucli
urbà, des de la resclosa i fins al pont de la carretera, amb periodicitat d’un
tractament cada 15 dies durant els mesos de març a octubre de 2019.
Així mateix, es considera també necessari, realizar tractament preventiu i
correctiu de la presència d’escarabats a les següents urbanitzacions: Masia
Boronat, Mas de Pallarès, Esplai Tarragoní, Pins Manous, Mas d’Enric i Mas
de Moregons.
Per la prestació dels serveis esmentats s’ha demanat oferta a les següents
empreses:
RAINS SEGURIDAD
AMBIENTAL

IMPORT

TRACTAMENT CONTRA LARVES DE
MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA
TRACTAMENT
DESINSECTACIÓ
CONTRA ESCARABATS
IMPORT TOTAL DELS SERVEIS

2.600,00 €

546,00 €

3.146,00 €

7.636,36 €

1603,64 €

9.240,00 €

AMBIENT SERVEI SL

IMPORT
2.480,00 €

TRACTAMENT CONTRA LARVES DE
MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA

IVA 21%

TOTAL

12.386,00 €
IVA 21%
520,80 €

TOTAL
3.000,80 €

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

“En el marc de la protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de
plaga en espais urbans i periurbans, l’ajuntament presta el servei, entre d’altres,
de tractament per evitar la propagació del mosquit tigre i la mosca negra a les
zones humides, i combat la presència d’escarabats als sistemes de
clavegueram en aquelles urbanitzacions en que la seva presència així ho
requereix.
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TRACTAMENT
DESINSECTACIÓ
CONTRA ESCARABATS
IMPORT TOTAL DELS SERVEIS

7.014,88 €

SAHICASA

IMPORT
2.160,00 €

IVA 21%
453,60 €

TOTAL
2.613,60 €

6.218,18 €

1.305,82 €

7.524,00 €

JOAN MORLÀ I MENSA

8.488,00 €
11.488,00 €

10.137,60 €

Valorada positivament la seva solvència tècnica i àmplia experiencia
demostrada en aquesta branca, i atès que ha presentat l’oferta més
avantatjosa, es proposa la contractació dels serveis ofertats per l’empresa
Serveis Antiplagues, Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA).
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 decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
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.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

TRACTAMENT CONTRA LARVES DE
MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA
TRACTAMENT
DESINSECTACIÓ
CONTRA ESCARABATS
IMPORT TOTAL DELS SERVEIS

1.473,12 €
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

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

Adjudicar la contractació del servei de control i prevenció de plagues
del mosquit tigre, mosca negra i escarabats, d’acord amb el que figura
a la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i
Control Ambiental, SA (SAHICASA) per un import total de set mil cinccents vint-i-quatre euros (7.524,00 €), mes dos mil sis-cents tretze
euros amb seixanta cèntims (2.613,60 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de deu mil cent trenta-set euros amb
seixanta cèntims (10.137,60 €), amb càrrec a la partida 920/22799 del
pressupost municipal per l’exercici 2019.

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 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.”

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà 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.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
LA RAMPA DEL JARDÍ DEL CASTELL DE LA VILA ATES EL MAL ESTAT
DEL FERM PER L’ESCORRENTIA D’AIGÜES PLUVIALS.
Arribat aquest punt de l’ordre del dia, després del debat entre els membres de
la Junta de Govern Local i els dubtes que els planteja l’acord, el Sr. Alcalde,
examinada la documentació que consta en l’expedient, proposa deixar-lo pendent
sobre la taula, a fi i efecte d’un millor estudi per part dels serveis tècnics.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat, quedant l’assumpte
pendent sobre la taula.
14. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’ELEMENTS MUSEÍSTICS PER A
L’EQUIPAMENT DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RIU GAIÀ SITUAT
E L’ERMITA DE SANT RAMON DE PENYAFORT.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament, creu escaient i necessària l’adquisició de quatre pantalles de 24”
i plafons informatius que s’instal·laran a l’ermita de Sant Ramón, futur seu del
centre d’interpretació del riu Gaià, d’acord amb els projectes de museïtzació
aprovats al seu dia.
En concret aquesta contractació contempla dos tipus de treball diferenciats:
En primer lloc s’ha de realitzar la redacció dels textos, elaboració de les imatges,
edició i entrega de les mateixes per al muntatge dels diversos plafons i el
subministrament de 4 pantalles de 24” Full HD i quatre memòries externes amb
port de sortida USB.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Finalment es realitzarà la Maquetació dels diversos plafons informatius per a
exposició permanent amb els continguts, textos i imatges corregits
ortotipograficament.
Per la realització de totes les tasques descrites, s’han sol·licitat pressupostos a
les següents empreses:
-

Associació Mediambiental la Sínia que presenta dos pressupostos:

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Jordi Brull Martorell que presenta un únic pressupost:
o

-

Redacció dels textos, elaboració de les imatges, edició i entrega
de les mateixes pel muntatge dels diversos plafons i pel
subministrament de 4 pantalles de 24” per un import total de
8.712,00 IVA inclòs.

Blau i Verd Serveis Ambientals SCP que presenta dos pressupostos:
o Redacció dels textos, elaboració de les imatges, edició i entrega
de les mateixes pel muntatge dels diversos plafons i pel
subministrament de 4 pantalles de 24” per un import total de
8.443,62 € IVA inclòs.
o Maquetació dels diversos plafons informatius per un import total de
7.677,45 € IVA inclòs.

-

Estudi Gràfic Figuerola que presenta un únic pressupost:
o

Maquetació dels diversos plafons informatius per un import total
de 6.232,71 € IVA inclòs.

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

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

o Redacció dels textos, elaboració de les imatges, edició i entrega
de les mateixes pel muntatge dels diversos plafons i pel
subministrament de 4 pantalles de 24” per un import total de
7.647,20 € IVA inclòs.
o Maquetació dels diversos plafons informatius per un import total de
7.018,00 € IVA inclòs.
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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

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:
Primer.

Adjudicar la contractació dels serveis consistents en la redacció dels
textos del plafons informatius, elaboració de les imatges, edició i
entrega de les mateixes pel muntatge dels diversos plafons i pel
subministrament de 4 pantalles de 24”, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’Associació Mediambiental la Sínia, per un import
total de 7.647,20 € IVA inclòs.

Segon.

Adjudicar la contractació dels serveis consistents en la maquetació
dels panells informatius descrits en la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjanánt el procediment del contracte menor, a l’empresa
Estudi Grafic Figuerola, per un import total de 6.232,71 € IVA inclòs.

Tercer.

Aprovar la despesa per import de tretze mil vuit-cents setanta-nou
euros amb noranta-un (13.879,91 €), IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 333/63204 del pressupost municipal.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

04/06/2019 Alcalde

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 decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
2017/542, de 31 d’octubre.
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Quart.

Que una vegada realitzades les prestacions, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Cinquè. 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.”

04/06/2019 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

15. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé el Sr. alcalde i manifesta que cal pensar en el comiat de la legislatura, i
cal dir que hem fet un relleu a l’alcaldia però hem aconseguit no sortir als diaris,
hi hagut absoluta calma i hi ha hagut molt bona relació amb tot l’equip de
govern, malgrat alguns desencontres puntuals.
Tot seguit intervé la Sra. M Goretti Gatell i manifesta que “quan arriba el
moment del comiat sempre és un moment de tancar una etapa, i ja sabeu el
que és estar aquí, és de vegades dur, és de goig, de goig moral, o que penses
que no et mereixes, perquè intentar estar sempre al peu del canó, sempre
treballant, sempre intentant fer les coses bé, perquè així m’ho han ensenyat a
casa meva.
Donar-vos les gràcies per ajudar-me i acompanyar-me en aquest viatge.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Vaig començar amb el Sr. Gavaldà que em va obrir les portes a aquesta
experiència.

04/06/2019 Alcalde

Després he estat amb l’alcalde amb el Joan Díaz a qui també dono les gràcies
perquè hem compartit moltes coses, i amb ell he trobat la complicitat de veure
els projectes molt iguals, suposo que també per una qüestió generacional,
estem en un punt molt semblant i veiem les coses molt iguals.
I per últim, al Joan Morlà, també les gràcies, he estat molt a gust treballant amb
tu perquè m’has deixat desenvolupar tota la meva experiència que vaig
acumular en els primers quatre anys. En aquest segons m’ha deixat treballar a
les meves àrees, sense oposar-se, bé ajudant-me i quan ha vist alguna cosa
m’ha dit “per aquí no” o “no opino el mateix”. Ho hem treballat, ho hem
encaminat, si més no, m’ha deixat fer la meva. La meva trajectòria política que
s’acaba ara..
Dir que s’acaba aquí ... no sé ... potser no és just .. no? perquè una, quan té
aquesta estima pel poble que l’ha vist néixer i que he fet molt a gust aquesta
feina, doncs sempre pensa que és un fins un després. Et dona vida.. i ja està..

JOAN MORLÀ I MENSA

I seguim”
El Sr. alcalde li dóna les gràcies, li expressa el seu agraïment i assegura que la
trobaran a faltar a ella i a tots els membres de l’equip que finalitzen la singladura
i els prega que no es desconnectin del tot de l’ajuntament.
El Sr. Joan Díaz també testimonia el seu agraïment a tots el que han format
part d’aquest equip i fa un balanç positiu dels tres anys en que han ostentat la
responsabilitat de dirigir l’ajuntament. S’han endegat projectes molt importants,
com el de la fàbrica, la reforma de la casa de la vila i altres que perduraran per
molt de temps i garantiran el benestar de les veïnes i veïns.
També intervé el Sr. Francesc Virgili i destaca que totes les decisions i acords
s’han assolit per unanimitat i que aquest tret és definitori de la sintonia existent
i l’objectiu unànime de l’equip de govern.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari-Interventor

Signatura 2 de 2

Només gràcies! Gràcies a tots!
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Finalment intervé el Sr. Marcelo J Tarantino per expressar que comparteix
plenament el sentiment de la Sra. Gatell en el canvi d’etapa que es troben a
punt de viure.

Signatura 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

03/06/2019 Secretari-Interventor
Signatura 1 de 2

04/06/2019 Alcalde

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.
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