ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22
D'AGOST DE 2019.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-dos
d’agost de dos-mil dinou, 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:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
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 LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 31 DE
JULIOL DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA DE 7 D’AGOST DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local
corresponents a la sessió ordinària de data 31 de juliol de 2019 i a la sessió
extraordinària de data 7 d'agost de 2019, les quals havien estat trameses
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
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Amb la qual cosa les actes son aprovades per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Únicament informar que per part del representant sindical del personal
funcionari de l’ajuntament, agent de la guàrdia municipal, s’ha presentat escrit
informant del gaudi d’hores sindicals durant els matins dels propers dies 23 i
24 d’agost, coincidint amb tota la jornada laboral el primer dia i de les set del
matí a les dues de la tarda el segon dia, tot just coincidint amb els dies amb
més actes programats per a la celebració de la festa major de la Vila, i quan
des de l’any passant s’han previst torns especials de reforç que impliquen la
concurrència de tots els efectius del cos per donar resposta a les necessitats
del servei.
Conscients i curosos amb el respecte al dret a la llibertat sindical, digne de
màxima protecció en tant que dret fonamental, es considera escaient, per
primera vegada i d’ara endavant, sol·licitar de l’entitat sindical de la que forma
part aquest representant, acreditació formal de les hores realitzades en
comeses de representació del personal funcionari de l’ajuntament.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. C P G COM A SEGONA
CANDIDATA DE LA BORSA DE TREBALL QUE VA SUPERAR EL
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE LLOCS DE
TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
DE TREBALL, A CAUSA DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA DE LA SRA. A C D.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, es
van aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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selectiu per la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu,
mitjançant concurs oposició lliure, en règim laboral fix, i amb constitució de
borsa de treball, la qual es feu pública mitjançant els corresponents anuncis
en al Butlletí Oficial de la Província número 162, de 22 d’agost de 2018, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7694, de 28 d’agost de
2018 i a la seu electrònica de l’ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per decret d’alcaldia núm. 2019.301, de data 13 d’abril de 2019, es va
contractar a la Sra. D.P.O.R. amb la categoria d’auxiliar administratiu, en
règim laboral i amb caràcter fix, com aspirant primera de la borsa de treball
que va obtenir major puntuació, atès que una de les quatre primeres
aspirants, la Sra. A.C.T. va renunciar al lloc de treball.
Vist que a data 5 de juliol de 2019, la Sra. A.C.D. va sol·licitar excedència
voluntària per incompatibilitat per dos anys; i mitjançant acord de Junta de
Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, se li va denegar l’excedència pel
fet de no haver superat encara el període de prova, el qual forma part del
procés selectiu i per tant no tenir consolidats, en plenitud, els seus drets.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" 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, en quant a l’exercici de la direcció
superior de tot el personal de la corporació.
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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2019, es
va aprovar contractar amb la categoria d’auxiliar administratiu, en règim
laboral i amb caràcter fix, a les quatre persones aspirants que havien obtingut
major puntuació; i es va aprovar la constitució de la borsa de treball pel lloc de
treball d’auxiliar administratiu.
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Primer.

Contractar a la Sra. Carolina Parrado Guàrdia amb la categoria
d’auxiliar administratiu, en règim laboral i amb caràcter fix, com a
segona aspirant de la borsa de treball que va obtenir major
puntuació, establint un període de prova de quatre mesos a comptar
des de la data efectiva de contractació fixada pel dia 2 de setembre
de 2019.

Segon.

Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent
anunci al BOPT.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER REALITZAR TASQUES D’ACOMPANYAMENT,
DINAMITZACIÓ I COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS FORMATIVES
QUE ORGANITZI L’AJUNTAMENT I ALTRES ACTIVITATS SOCIALS.
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma
temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per
desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

JOAN MORLÀ I MENSA

Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva,
sigui en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació
i la categoria professional establerta específicament al programa de
col·laboració social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat,
que la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o
treballadora per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li
hagi reconegut, que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi
un canvi de residència habitual per a la persona i que el lloc de treball
coincideixi amb les aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació socio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció de dues d’aquestes persones i així pal·liar, de
forma temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració
social anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
d’una persona, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
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Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de
les administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Abonar, si és el cas, a la persona adscrita al programa la diferència
entre la prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import
total de la base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul
de l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.

Tercer.

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.

Quart.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES PER AL
COMPLIMENT DEL REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL DE CATALUNYA PER ALS TREBALLS EN ALÇADA
QUE REALITZIN ELS EMPLEATS MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 11 de juliol de 2019 es personà Inspecció de Treball i Seguretat
Social de Catalunya mitjançant un dels seus inspectors per investigar
possibles infraccions en matèria de seguretat i salut laboral en l’accident
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comesa, consistents en realitzar tasques d’acompanyament,
dinamització i col·laboració en les activitats formatives que organitzi
l’ajuntament i altres activitats socials.
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laboral sofert pel treballador de l’ajuntament Sr. Antonio Tarrés Quiroga en
data 9 de setembre de 2014.
Citat l’ajuntament a compareixença davant la Inspecció en data 16 de juliol, es
comparegué aportant tota la documentació sol·licitada i donant les
explicacions requerides per l’inspector actuant.

JOAN MORLÀ I MENSA

En el mateix document de proposta de requeriment de seguretat i salut laboral
la Inspecció estableix la prescripció de quantes infraccions es s’haguessin
comès en el moment de l’accident a l’haver transcorregut més de tres anys
des del moment en que es produí.
Malgrat això i atesa l’execució periòdica de treballs en alçada s’efectua
proposta de requeriment establint que les mesures a adoptar de forma
immediata i permanent literalment són: “se deberá dotar de equipos de
Trabajo adecuados a los operarios que realicen trabajos en altura, y de seguir
utilizando escaleras de mano, estas se deberán fijar para garantizar su
estabilidad, y se deberá dotar, y vigilar su utilización, de equipos de protección
individual anticaida parea tareas a más de 3,5 metros en las que se ejerzan
fuerzas o movimientos peligrosos para la estabilidad del trabajador y el equipo
de trabajo”.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 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.
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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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Mitjançant ofici de data 29 de juliol de 2019 la Inspecció de treball conclogué
que l’empresa no va complir amb les obligacions previstes als articles 4.2
lletra d i 19 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, a l’article 14 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a l’article 3.1
del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, Annex II, apartat 4.2.3.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adoptar de forma immediata i permanent les mesures per, de
conformitat amb l’entitat de prevenció de riscos laborals, complir
amb la proposta de requeriment efectuada per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de Catalunya en data 29 de juliol de 2019
transcrit a la part expositiva del present acord.

Segon.

Notificar aquest acord i trametre còpia del requeriment emès per la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya a l’entitat de
prevenció de riscos laborals contractada per l’ajuntament per a la
concreció de les mesures escaients en el compliment del
requeriment.

Tercer.

Notificar aquest acord als representants del personal laboral i
funcionari de l’ajuntament i al cap de la brigada municipal. ”

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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA AMB QUÈ CONCÓRRER
AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATÒRIA DE L’ANY
2019 QUE GESTIONA EL CONSELL COMARCAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant Resolució TSF/2232/2019, d'1
d'agost, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7937, de 12
d’agost de 2019 ha obert la convocatòria en relació amb les actuacions del
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació), que ve regulat per
l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny.
D’acord amb l’Ordre esmentada els projectes tenen un caràcter estrictament
comarcal, i per tant no precisen de l’acord de govern de l’entitat local
municipal, si bé el Consell Comarcal compta amb el criteri i les necessitats
dels ajuntaments per confeccionar la seva proposta.

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinat el document que als efectes susdits ha redactat la secretaria sota
les directrius d’aquesta alcaldia, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Manifestar l’interès de l’ajuntament en la concurrència a la
convocatòria dels ajuts que gestiona Consell Comarcal relatius al
Programa Treball i Formació, convocatòria de 2019.

Segon.

Aprovar el document de definició de les tasques i actuacions a
desenvolupar elaborat per l’ajuntament i que ha de servir al
Departament de Promoció Econòmica del Consell Comarcal per
elaborar el projecte de concurrència als ajuts, en tant que entitat
beneficiària.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de la resta de documentació
necessària al Departament de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal als efectes susdits.”

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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Així, mitjançant correu electrònic del passat dia 13 d’agost del Departament de
Promoció Econòmica del Consell Comarcal es sol·licità que l’ajuntament
manifestés el seu interès i presentés una memòria breu on es definissin les
tasques que l’ajuntament pretengui incloure.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR
D’ESTIU 2019.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinat el pressupost de despeses que comporten els diferents actes
previstos de la Festa Major de la vila, en resulta un estat de despeses de
88.795,50 € (vuitanta-vuit mil set-cents noranta-cinc euros amb cinquanta
cèntim) segons el detall i el programa que consten a l’expedient.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar el pressupost de despeses dels diferents actes de la Festa
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 83.599,98 €
(vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit
cèntims), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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“Conegut el programa de la festa major de 2019 en la sessió extraordinària de
la Junta de Govern Local del passat 8 d’agost de 2019 i que consta a
l’expedient.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’UN ENGINYER
INDUSTRIAL PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per realitzar aquesta prestació, s’han sol·licitat pressupostos als següents
enginyers col·legiats:
-

Ramón Bertran Reig, que presenta oferta per l’emissió del projecte i
certificat tècnic de les instal·lacions per un import total de 2.100,00
euros, més 441,00 euros en concepte d’IVA.

-

Raül Freixes Tejedor, que presenta oferta per l’emissió del projecte i
certificat tècnic de les instal·lacions per un import total de 2.200,00
euros, més 462,00 euros en concepte d’IVA.

-

David Gonzalez Cerezuela, que presenta oferta per l’emissió del
projecte i certificat tècnic de les instal·lacions per un import total de
2.300,00 euros, més 483,00 euros 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
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un enginyer industrial per la
realització d’un projecte tècnic i certificat final que permetin legalitzar la
instal·lació elèctrica de la Torre d’en Guiu, adequant-la així als requeriments
de l’acta d’inspecció emesa per l’entitat d’inspecció i control ECA número 4343-E29-1-012573.
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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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

17/09/2019 Alcalde

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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’enginyer industrial Sr. Ramón Bertran Reig, per un import total de
dos mil cent euros, més quatre-cents quaranta-un euros en
concepte d’IVA.

Segon. Aprovar la despesa per import de dos mil cinc-cents quaranta-un
euros (2.541,00 €), amb càrrec a la partida 337/22100 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.

JOSEP LLOP TOUS
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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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA
CORRESPONENT A L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA
PAVIMENTACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI QUE ENVOLTA LES
PISTES DE PÀDEL I TENNIS PER MAJORS AMIDAMENTS DE DIVERSES
PARTIDES.
Arribat aquest punt de l’ordre del dia, 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.
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un
millor estudi.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ADDICIONAL
ÚNICA CORRESPONENT A L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

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

a1b53f75227d4a80a0925e0d92bd4db1001

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

PAVIMENTACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI QUE ENVOLTA LES
PISTES DE PÀDEL I TENNIS PER MAJORS AMIDAMENTS DE DIVERSES
PARTIDES.
Arribat aquest punt de l’ordre del dia, 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.
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un
millor estudi.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1
CORRESPONENT A L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ADEQUACIÓ
D’UN LOCAL PER LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en 25 d’abril de 2019, es va aprovar
l’execució de l’obra municipal ordinària per l’adequació d’un local per la Guàrdia
Municipal, per import total de vint-i-nou mil tres-cents quaranta euros amb set
cèntims (29.340,07 €) més sis mil cent seixanta-un euros amb quaranta-un
cèntim (6.161,41 €) en concepte d’IVA.
Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i
salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la Certificació 1a, per un
import de dotze mil quatre-cents sis euros amb noranta-cinc cèntims (12.406,95
€), corresponent a les obres executades des de l’inici fins al 5 de juliol de 2019
pel contractista de l’obra Excavacions Casanova Bertran SL.

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la Certificació 1a emesa per l’arquitecte director de les obres
esmentades en la part expositiva d’aquesta proposta, Sr. Jonathan
López Skoog, per import de dotze mil quatre-cents sis euros amb
noranta-cinc cèntims (12.406,95 €), corresponent a les obres
executades des de l’inici fins al 5 de juliol de 2019.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de les obres, 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2
CORRESPONENT A L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA
PARCIAL DE L’ANTIC MAGATZEM MUNICIPAL DEL CARRER PRAT DE
LA RIBA, NÚM. 25.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 10 de desembre de 2018, l’arquitecte director de les obres i de la
coordinació de seguretat i salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, ha lliurat
la certificació número 2, que importa un total de setze mil vuit-cents setantatres euros amb deu cèntims (16.873,10 €) IVA inclòs, corresponent a les obres
executades des de l’1 de novembre de 2018 fins al 10 de desembre de 2018
per l’empresa Excavacions Casanova Bertran SL.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la Certificació núm. 2 emesa per l’arquitecte director de les
obres esmentades en la part expositiva d’aquesta proposta, Sr.
Jonathan López Skoog, per import de setze mil vuit-cents setantatres euros amb deu cèntims (16.873,10 €) IVA inclòs, corresponent a
les obres executades des de l’1 de novembre fins al 10 de desembre
de 2018.
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de març es va aprovar
l’execució del projecte d’obra municipal ordinària per a la reforma parcial de
l’antic magatzem del carrer Prat de la Riba, núm. 25 amb el contractista
Excavacions Casanova Bertran SL, per la quantitat de 28.484,15 € i 5.981,67
€ en concepte d’IVA.
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Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1
CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA
INCLOSA AL “PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ DE TARRAGONA I LA CTRA. T-203”.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 16 d’agost de 2018, es va
aprovar l’execució del projecte d’obra municipal ordinària pel subministrament
i instal·lació de l’enllumenat públic del Camí de Tarragona i la ctra. T-203 amb
el contractista Bosir SA, per la quantitat de disset mil vuit-cents seixanta-un
euros (17.861,00 €) més tres mil set-cents cinquanta euros amb vuitanta-un
cèntims (3.750,81 €) en concepte d’IVA.
En data 27 de novembre de 2018 l’enginyer tècnic director de les obres, Sr.
Anton Maria Anglès Cunillera, ha lliurat la certificació número 1 que importa un
total de vint mil vuit-cents noranta-sis euros amb noranta-nou cèntims
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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(20.896,99 €) IVA inclòs, corresponent a les obres executades durant el mes
de novembre per l’empresa BOSIR S.A, adjudicatària de l’obra.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Aprovar la Certificació núm. 1 emesa per l’enginyer tècnic director
de les obres esmentades en la part expositiva d’aquesta proposta,
Sr. Anton M. Anglès Cunillera, per import de vint mil vuit-cents
noranta-sis euros amb noranta-nou (20.896,99 €) IVA inclòs,
corresponent a les obres executades per l’adjudicatari durant el mes
de novembre.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA ÚNICA DE PREUS
CONTRADICTORIS CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
MUNICIPAL
ORDINÀRIA
INCLOSA
AL
“PROJECTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
CAMÍ DE TARRAGONA I LA CTRA. T-203”.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 16 d’agost de 2018, es va
aprovar l’execució del projecte d’obra municipal ordinària pel subministrament
i instal·lació de l’enllumenat públic del Camí de Tarragona i la ctra. T-203 amb
el contractista Bosir SA, per la quantitat de disset mil vuit-cents seixanta-un
euros (17.861,00 €) més tres mil set-cents cinquanta euros amb vuitanta-un
cèntims (3.750,81 €) en concepte d’IVA.
En data 27 de novembre de 2018, l’enginyer tècnic director de les obres, Sr.
Anton Maria Anglès Cunillera, ha emès acta de preus contradictoris en la que
es fa constar que la modificació de la ubicació inicial de les columnes ha
suposat la introducció d’unitats d’obra no previstes al pressupost inicial de la
memòria, detallades en l’acta esmentada, i que importen un total de dos mil
vuit-cents cinquanta-cinc euros amb setanta vuit cèntims ( 2.855,78 €), IVA
inclòs.
Al mateix temps, aquesta mateixa modificació ha suposat també un increment
de l’amidament de la partida corresponent al Cable 4*10, que importa un total
de 615,11 €, IVA inclòs, tal i com es fa constar també en l’acta esmentada.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia però, en virtut
de la delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol,
l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la Certificació Extra i Última, emesa per l’enginyer tècnic
director de les obres, Sr. Anton M. Anglès Cunillera, corresponent
als imports i conceptes detallats en l’acta esmentada en la part
expositiva d’aquesta proposta, per un import total de dos mil vuitcents cinquanta-cinc euros amb setanta vuit cèntims (2.855,78 €)
IVA inclòs.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

15.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són les 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.

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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