ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18
D’COTUBRE 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 18 d'octubre de
2018 (CODI 1046. 2018.[EXP.DATGEN.NUG])).
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 d'octubre de 2018, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7723 del dia 10
d’octubre s’ha publicat l’ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya
per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

JOAN MORLÀ I MENSA

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DE LA PLATAFORMA SIMPLIFICA 3.0
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, creu escaient i necessari, l’adquisició d’un sistema que gestioni
el cicle de vida del document electrònic de forma integral i integrada, que
permeti aconseguir la modernització de l’entitat i la adopció de solucions
d’administració electrònica amb el mínim impacte sobre la gestió del canvi,
donant compliment així al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L’empresa ABSIS informàtica SLU ha presentat pressupost pel
subministrament de la plataforma d’administració electrònica Simplifica 3.0, per
un import de vuit mil tres-cents seixanta euros (8.360,00 €) i mil set-cents
cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims (1.755,60 €) en concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
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Properament es publicarà la convocatòria i es procedirà a formular la
corresponent sol·licitud de subvenció.
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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
subministrament, entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar el subministre de la plataforma d’administració electrònica
Simplifica 3.0, amb el contractista ABS informàtica SLU, per un import
de vuit mil tres-cents seixanta euros (8.360,00 €) i mil set-cents
cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims (1.755,60 €) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de deu mil cent quinze euros amb
seixanta cèntims (10.115,60 €) amb càrrec a la partida 920-64101 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.

JORDI REINA GELABERT
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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.
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Quart.-

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

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D'ADQUISICIÓ DE 2 MICRÒFONS I EL CORRESPONENT
CABLEJAT
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu escaient i necessari l’adquisició de dos micròfons, i el seu
corresponent cablejat, per tal de substituir els que s’han estat utilitzant fins ara
en els diferents actes culturals que es realitzen el municipi, ja que s’han
malmès pel pas del temps i presenten un estat de deteriorament evident.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Thomann GmbH pel subministrament del
material esmentat, pressupost que importa un total de dos-cent cinquanta sis
euros (256,00 €) 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
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Abstencions: cap
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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
subministrament, entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Formalitzar l’adquisició del material esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta amb el contractista Thomann GmbH, per un
import de dos-cents cinquanta-sis euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos-cents cinquanta-sis euros
(256,00 €) 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.
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
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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.
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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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA
Es dona compte de la següent proposta:
“Vista la sol·licitud de data 27 de setembre de 2018, presentada pel Sr. Joan
Brulles, rector del Catllar, en nom i representació de la Parròquia Sant Joan
Baptista del Catllar, en la que sol·licita una subvenció per fer front a les
despeses de funcionament de l’esmentada entitat.
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:

JORDI REINA GELABERT
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Vots en contra: cap
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Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a la Parròquia Sant
Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

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
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
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.
6. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I FINAL DE L'OBRA DE
CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D'EN GUIU

JORDI REINA GELABERT
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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.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

1da1f4753dd74f6b92ac3fd832252092001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

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 construcció de dues pistes de
pàdel a la Torre d’en Guiu amb el contractista Casanova Bertran SL, per la
quantitat de 41.258,05 € i 8.664,19 € en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer. Aprovar la certificació número 3 i final corresponent al l’execució del
contracte corresponent als treballs de construcció de dues pistes de
pàdel al parc municipal de La Torre d’en Guiu per un import de sis mil
cinc-cents vint-i-un euros amb trenta cèntims-cents 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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI REINA GELABERT

Firma 1 de 2

25/10/2018 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

25/10/2018 Alcalde

Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i salut
de l’obra, Sr. Jonathan López Skooog, s’ha lliurat la certificació número 3 i final,
per un import de sis mil cinc-cents vint-i-un euros amb trenta cèntims-cents IVA
inclòs, corresponent a les obres executades des de l’inici de les obres fins a l’11
d’octubre de 2018 per l’empresa Casanova Bertran SL.
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7.
PROPOSTA
APROVACIÓ
PREUS
COMPLEMENTARIS
1
CORRESPONENT A L'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE PINALBERT
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat
informe tècnic en el que es fa constar que durant el transcurs de les obres
esmentades hi ha dos preus complementaris que no es contemplaven al
pressupost de la memòria, tractant-se en aquest de dos noves partides, que tot
seguit es relacionen:
-

Instal·lació de caixa de protecció i derivació amb dos fusibles de 6A i cable
interior columnes existents: 50,50 € unitat
Refer la connexió entre bàcul-columna i nova lluminària: 49,75 € unitat

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

Aprovar els preus complementaris 1 corresponent a la partida no
inclosa en el pressupost de la memòria del contracte de
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel sector de
Pinalbert, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer tècnic director, Sr.
Anton M. Anglès Cunillera, per els imports unitaris següents:
- Instal·lació de caixa de protecció i derivació amb dos fusibles de 6A
i cable interior columnes existents: 50,50 € unitat
- Refer la connexió entre bàcul-columna i nova lluminària: 49,75 €
unitat.

JORDI REINA GELABERT
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel
sector de Pinalbert al contractista Bosir SA, per la quantitat total de 20.236,04 €,
IVA inclòs (equivalents a 16.724 € més 3.512,04 € corresponents al 21% d’IVA).
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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
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 PROJECTE
SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PINALBERT
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel
sector de Pinalbert amb el contractista Bosir SA, per la quantitat total de 20.236,04
€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 16.724 €, pressupost net, i 3.512,04
€ en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Per part de l’enginyer de l’Ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la
certificació número 2 per un import de tres mil dos-cents nou euros amb vuitantados cèntims que correspon a les obres executades durant el mes de setembre de
2018.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació número 2 corresponent al l’execució del
contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries
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25/10/2018 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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pel sector de Pinalbert per import de tres mil dos-cents nou euros amb
vuitanta-dos cèntims (3.209,82 €).
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

25/10/2018 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTEFICACIÓ EXTRA I ÚLTIMA
DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
PINALBERT

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 31 de maig es va aprovar l’execució
del contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries pel
sector de Pinalbert amb el contractista Bosir SA, per la quantitat total de
20.236,04 € (equivalents a 16.724 € de pressupost net, més 3.512,04 €
corresponents al 21% d’IVA).
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat
la certificació extra, i última, per un import de quatre mil dos-cents dinou euros
amb cinquanta cèntims (4.219,50 €), corresponent a les obres executades
durant el mes de setembre de 2018 per l’empresa Bosir SA.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Es dona compte de la següent proposta:
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Primer. Aprovar la certificació extra, i última, corresponent al l’execució del
contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries
pel sector de Pinalbert per import de quatre mil dos-cents dinou euros
amb cinquanta cèntims (4.219,50 €).
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.
10. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE L'OBRA REFORMA PARCIAL
CASA DE LA VILA
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar
l’execució del contracte de les obres incloses en el projecte “Reforma parcial de
la Casa de la Vila” amb el contractista Edificacions i Reparacions Tarraco SL , per
la quantitat total de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor
afegit (IVA) al tipus del 21%,.
Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i salut,
Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació número 6 per un import de
sis-cents seixanta-dos euros amb trenta cèntims, que correspon a les obres
executades durant el mes d’agost de 2018.
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Abstencions: 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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació número 6 corresponent a l’execució de l’obra de
reforma parcial de la Casa de la Vila per import de sis-cents seixantados euros amb trenta cèntims (662,30 €), presentada per l’adjudicatari
Edificacions i Reparacions Tarraco SL.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa
adjudicatària.”

25/10/2018 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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. APROVACIÓ ACTA PREUS COMPLEMENTARIS 4 DE L'OBRA
REFORMA PARCIAL CASA DE LA VILA
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar
l’execució del contracte de les obres incloses en el projecte “Reforma parcial de
la Casa de la Vila” amb el contractista Edificacions i Reparacions Tarraco SL , per
la quantitat total de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor
afegit (IVA) al tipus del 21%,.
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 informe tècnic en el que es fa
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constar que durant el transcurs de les obres esmentades hi ha preus
complementaris que no es contemplaven al pressupost del projecte, que es
divideixen en noves partides senceres i en altres que veuen incrementat
l’amidament inicial, que tot seguit es relacionen:
Noves partides:
-

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Partides contemplades al projecte de les quals el seu amidament s’ha vist
incrementat durant el mes d’abril:
-

-

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 32,33 € m2.
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat. 17,78 € m2
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 20,97 € preu
unitari
Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1
làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació,
temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de
protecció IP 20 i col·locada encastada. 72,79 € preu unitari
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-

Subministrament i col·locació d'aïllament panell de llana mineral acústica
compacte de 60mm per millorar la insonorització en zona de fals sostre on
se situa la màquina d'aire condicionat, inclós muntatge i desmuntatge de
cel ras existent per la seva col·locació. Totalment acabat i inclou treballs
complementaris (aïllament entre reixes...) 900 € preu/unitari
Subministrament i col·locació de pany amb clau a porta RF col·locada a la
presó en PB 70 € preu unitari
Substitució parcial de paviment fosc situat al vestíbul 100 € preu unitari
Modificació ubicació lluminàries del vestíbul 3, pas 5, despatx 11, i
substitució de polsador escala 3. Inclou materials. Completament acabat
150 preu unitari
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-

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret. 116,69 € preu unitari.

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 l’acta de preus complementaris 4, corresponent a les partides
no incloses en el pressupost del projecte que es divideixen en noves
partides senceres i en altres que veuen incrementat l’amidament
inicial, pel imports esmentats en la part expositiva d’aquesta proposta
i d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte director de l’obra i de la
coordinació de seguretat i salut, Sr. Jonathan López Skoog.

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
Vots en contra: cap

12. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ
REFORMA PARCIAL CASA DE LA VILA

EXTRA

DE

L'OBRA

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar
l’execució del contracte de les obres incloses en el projecte “Reforma parcial de
la Casa de la Vila” amb el contractista Edificacions i Reparacions Tarraco SL , per

JORDI REINA GELABERT
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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la quantitat total de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor
afegit (IVA) al tipus del 21%,.
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 per un import
de tres mil quatre-cents noranta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims, que
correspon a les obres executades durant el mes d’agost de 2018.
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

Primer.

Aprovar la certificació extra corresponent a les obres de reforma
parcial de la Casa de la Vila, executades durant el mes d’agost de
2018, per import de tres mil quatre-cents noranta-set euros amb
vuitanta-quatre cèntims sis-cents seixanta-dos euros amb trenta
cèntims (3.947,84 €), presentada per l’adjudicatari Edificacions i
Reparacions Tarraco SL.

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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS EXPERIENCE
CATALUNYA

JORDI REINA GELABERT
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament té establert amb l’Agència Catalana de Turisme el contracte de
comercialització de serveis turístics mitjançant els punts de venda físics ubicats
a les Oficines d’Informació Turística, el punt d’informació turística de Catalunya
a Madrid i/o a través de la plataforma de comercialització online de la pàgina
web experience.catalunya.com per a la venda de les entrades al Castell de la
Vila, la vigència del qual expira el proper 31 de desembre de 2018.

JOAN MORLÀ I MENSA

Valorada positivament l’experiència prèvia i la difusió que de l’equipament
possibilita estar inclòs en aquesta xarxa de venda física i online degut al nombre
de potencials visitants que accedeixen a l’oferta de productes.
Fonaments de dret
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
- Articles 47 i següents respecte als convenis de col·laboració, i, els principis de
relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
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Per part de l’Agència Catalana de Turisme s’insta la renovació del contracte per
un nou període de dos anys, mantenint les vigents condicions.
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Primer.

Aprovar la renovació del contracte de comercialització de productes
turístics EXPERIENCE CATALUNYA entre L’AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME i l’AJUNTAMENT DEL CATLLAR que estableix el marc
de col·laboració entre ambdues entitats per a la venda d’entrades al
Castell del Catllar mitjançant els punts de venda de l’Agència.

Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde per a la signatura de quants documents calgui per a la
perfecció d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de Turisme i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.

Quart.

Advertir als interessats que contra el present acord, 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 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.”

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.
14. TORN OBERT DE PARAULES
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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No n’hi ha.
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I quan són un quart de set 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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