
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE 
NOVEMBRE DE 2018. 

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 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: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
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, manifesta que retira de l’ordre del dia el punt 
número 5 relatiu a la contractació d’un entrenador titulat pels pars de salut. 
 
Acte seguit 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 15 DE NO VEMBRE 
DE 2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de novembre de 2018, la qual 
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta 
sessió.  
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M. 
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat. 



 
 
 
 

 
Abstencions: cap  
 
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:  
 
- La Diputació de Tarragona ha acceptat la sol·licitud d’assistència per accions 
de sensibilització relativa al control de la plaga del mosquit tigre i altres 
mosquits. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARR AGONA 
PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES AL PLA D’A CCIÓ 
D’ENERGIA SOSTENIBLE     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 5 
d’octubre de 2018  es va aprovar la convocatòria dels ajuts regulats a les bases 
específiques que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions 
als ajuntaments per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses, aprovades pel Ple de la Diputació de data 24 de febrer de 2017 i 
publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial 
de la Província número 83, de 2 de maig. 
 
L’ajuntament té previst concorre-hi per tal de fer efectiva la substitució de 
l’enllumenat públic ornamental del Castell de la Vila i de l’Església de Sant Joan 
Baptista amb l’objecte d’obtenir una major eficiència energètica i com a primer 
pas per a la substitució integral de “Substitució de les làmpades de l'enllumenat 
per altres de més eficients (VSAP /LED)” Mesura A21/B21/13 del PAES 
municipal vigent. 



 
 
 
 

 
Es calcula un estalvi de més del 50% en quant a potència instal·lada i a consum, 
doncs la potència instal·lada actualment al Castell de la Vila és de 3.750W i 
amb la mesura prevista es reduiria la potència un 56,53%, quedant en 1.630W. 
Pel que fa a l’enllumenat públic de l’església, comptem amb una potència 
instal·lada de 2.250W que quedarà reduïda a 970W, concorrent una disminució 
del 51,50%. 
 
A aquests efectes s'ha redactat per part de l’enginyer tècnic industrial, Sr. Anton 
Maria Anglès Cunillera, el "Projecte per la substitució de l’enllumenat 
ornamental de diverses instal·lacions municipals", amb un pressupost 
d’execució per contracta de 23.069,11 €, del quals 19.065,38 € es corresponen 
al principal i 4.003,73 € equivalen a l’IVA corresponent. 
 
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 acordi: 
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació 

de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per 
a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses, anualitat de 2018. 

 
Segon.  Aprovar la dotació pressupostària per portar a terme l’actuació 

esmentada. Aquesta aprovació queda condicionada a la obtenció del 
finançament de la Diputació de Tarragona. 

 
Tercer.  Aprovar inicialment el projecte de l’actuació intitulat “Projecte per la 

substitució de l’enllumenat ornamental de diverses instal·lacions 
municipals”, el qual s’incorpora com annex a aquest acord i sotmetre’l 
al preceptiu tràmit d’informació pública per un període de trenta dies, 
comptats a partir del següent a la publicació d’aquest anunci al BOP, 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. 

 



 
 
 
 

Quart. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 
l’esmentada convocatòria. 

 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord i de  tota la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la 
base cinquena de la convocatòria.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
     
4. CANCEL·LACIÓ PARCIAL I DEVOLUCIÓ PROPORCIONAL DE  LA 
GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUIDA PER FUNDACIÓ PRIVAD A 
ENXARXA PER AL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del 
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació, es 
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació 
al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2017 es va 
adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a 
l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives i tècniques aprovats i d'acord amb les millores presentades, 
essent l’import total del contracte és de 1.284.114 € i el termini d’execució de 4 
anys més 2 de pròrroga, comptats de l’endemà de la formalització del present 
contracte. 
 



 
 
 
 

Posteriorment, en data 1 de setembre de 2017 es va signar el contracte 
administratiu regulador de la relació, un cop s’havia constituït la garantia 
definitiva per import de 63.504,75 € mitjançant ingrés en efectiu a la caixa de la 
Corporació en data 4 de setembre de 2017. 
 
Els articles 109 i 111 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, relatius a les vicissituds de les garanties definitives en 
matèria contractual pretenen garantir la finalitat darrera de la figura, permetent  
en tot cas que la reparació del dany causat en execució del contracte i imputable 
al contractista resti assegurada.  
 
L’article 111.3 preveu que el contractista pugui sol·licitar la devolució o 
cancel·lació parcial de la garantia quan s’hagi recepcionat parcialment la 
prestació i de forma proporcional a aquella recepció. 
 
Així les coses, vista la sol·licitud efectuada per la Fundació Privada en Xarxa 
en aquest sentit, en la que demana la devolució de 16.051,43 €, proporcional  
al primer any de servei prestat a la Llar d’Infants, i examinada la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de la 
gestió del servei de la llar d’infants municipal “l’Agulla” de l’ajuntament del 
Catllar, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2017 
i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 119, de 21 de juny de 2017, 
escau atendre a petició formulada. 
 
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 acordi: 
 
Primer. Accedir a la devolució proporcional de la garantia definitiva relativa al 

contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar constituïda 
en data 4 de setembre de 2017 per l’adjudicatària i en efectiu per 
import de 63.504,75 €. 

 



 
 
 
 

Segon.  Establir que l’any transcorregut de prestació del servei des del dia 1 
de setembre de 2017 a l’1 de setembre de 2018 s’entén com a servei 
prestat i per tant recepcionat per l’ajuntament, essent viable la 
devolució de la part proporcional de la garantia definitiva, que es 
quantifica en 10.584,13 €, resultant de dividir la quantia constituïda 
pel termini màxim d’execució del servei. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
     
5. PROPOSTA ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC I RENOVA CIÓ 
LLICÈNCIES OFIMÀTIQUES     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“La recent adquisició de la plataforma Simplifica 3.0 que gestiona el cicle de 
vida del document electrònic i que ens permetrà aconseguir l’adaptació de 
l’entitat als requisits que ens planteja la posta en marxa de l’administració 
electrònica, l’increment dels llocs de treball previstos i la provisió d’un punt 
d’accés electrònic per la ciutadania, tal i com estableix la normativa vigent, fa 
que sigui escaient i necessari la renovació de les llicències del paquet ofimàtic 
i adquirir dos nous equips informàtics i un nou escàner adaptat als requeriments 
de segell de temps per dotar al registre d’entrada de l’agilitat necessària.   
 
L’empresa ICOT ha presentat pressupost pel subministrament del material 
esmentat,  per un import de set mil dos-cents vuitanta-un euros amb vint-i-vuit 
cèntims (7.281,28 €) i mil cinc-cents vint-i-nou euros amb set cèntims (1.529,07 
€) 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. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
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.-  Adjudicar la contractació del subministrament de dos nous equips 

informàtics, un escàner adaptat i la renovació de les llicències del 
paquet ofimàtic a l’empresa ICOT, per un import de set mil dos-cents 
vuitanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (7.281,28 €) i mil cinc-cents 
vint-i-nou euros amb set cèntims (1.529,07 €) en concepte d’IVA.  

 
Segon.-  Aprovar la despesa per un import total de vuit mil vuit-cents deu euros 

amb trenta cinc cèntims (8.810,35 €), amb càrrec a la partida 920-
62600 del pressupost municipal per a l’exercici de 2018. 

  



 
 
 
 

Tercer.-  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 

 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que 

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

 
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 PER L'ADQUISICIÓ DE 96 SACS DE SILICI P EL CORRECTE 
MANTENIMENT DE LES PISTES DE PÀDEL I TENNIS MUNICIP ALS.     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Per tal de realitzar un correcte manteniment de les pistes de pàdel i tennis 
municipals és necessària la compra de 96 sacs de silici. 
 
Pel subministrament del material esmentat, s’ha demanat pressupost a 
l’empresa Sport Plus Court SL, que ha presentat oferta per un import de tres-
cents noranta-vuit euros amb quaranta cèntims (398,40 €) i vuitanta-tres euros 
amb seixanta-sis cèntims (83,66 €) en concepte d’IVA. 

Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per aquesta empresa, es 
proposa contractar els seus serveis. 
 



 
 
 
 

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 20157/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es 
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient 
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 
 
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer.-  Adjudicar la contractació del subministrament de 96 sacs de silici 

destinats al manteniment de les pistes municipals de pàdel i tennis, 
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa Sport Plus 
Court SL, per un import de tres-cents noranta-vuit euros amb 
quaranta cèntims (398,40 €) i vuitanta-tres euros amb seixanta-sis 
cèntims (83,66 €) en concepte d’IVA. 

Segon.-  Aprovar la despesa per import de quatre-cents vuitanta-dos euros 
amb sis cèntims (482,06 €) amb càrrec a la partida 342/21202 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 l’adjudicatari fent constar que si es vol 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE POD A DE 
L'ARBRAT DE L'AVDA. DE CATALUNYA     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament, creu necessari contractar a un professional per efectuar els 
treballs d’esporga a brocada dels plataners situats a l’Avinguda Catalunya. 
Aquesta mesura s’ha adoptat per continuar amb la feina realitzada l’any passat 
amb caràcter de prova, per intentar millorar els efectes adversos que sobre la 
salut de les  persones al·lèrgiques causen les llavors d’aquests arbres i les 
molèsties que causen la caiguda constant de fulles per culpa de les malures 
que pateix l’espècie. 
 
Per dur a terme la poda de l’arbrat esmentat, s’ha demanat pressupost a 
l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, que ha presentat oferta per un 
import de dos mil nou-cents cinquanta euros (2.950,00 €) més sis-cents dinou 



 
 
 
 

euros amb cinquanta cèntims (619,50 €) en concepte d’IVA i a l’empresa 
MARSAL SERVICIOS, que ha presentat oferta per un import de cinc mil nou-
cents euros (5.900,00 €) més mil dos-cents trenta-nou euros (1239,00 €) en 
concepte d’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa VOLPAL 
JARDINS I SERVEIS SL, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es 
proposa contractar els seus serveis. 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran 
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient 
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 
 
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer.-  Adjudicar la contractació dels serveis de poda en brocada dels 

plataners de l’Avinguda Catalunya, mitjançant el procediment del 
contracte menor, a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, per 



 
 
 
 

un import de dos mil nou-cents cinquanta euros (2.950,00 €) més sis-
cents dinou euros amb cinquanta cèntims (619,50 €) en concepte 
d’IVA. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de tres mil cinc-cents seixanta-nou 

euros amb cinquanta cèntims (3569,5 €) amb càrrec a la partida 171/ 
21004/01 del pressupost municipal per a l’exercici de 2018. 

  
Tercer.-  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
REESTRUCTURACIÓ DE LA WEB DE L'AJUNTAMENT     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament creu escaient i necessari renovar la pàgina web de l'Ajuntament 
per fer-la més compatible amb les tecnologies actuals i per fer el contingut 



 
 
 
 

accessible a totes les persones. Al mateix temps es pretén renovar el disseny i 
les prestacions de la web actual.  
Per dur a terme el servei esmentat, s’ha demanat pressupost a l’empresa 
DeMomentSomTres, que ha presentat oferta per un import total de vuit mil dos-
cents cinquanta vuit euros (8.258,00 €) més mil set-cents trenta-quatre euros 
amb divuit cèntims (1.734,18 €) en concepte d’IVA. 

Valorada positivament pel tècnic informàtic de l’ajuntament la proposta de 
servei presentada per l’empresa DeMomentSomTres, es proposa contractar els 
seus serveis. 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran 
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient 
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 
 
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 



 
 
 
 

Primer.-  Adjudicar la contractació del serveis de reestructuració de la web de 
l’ajuntament, mitjançant el procediment del contracte menor, a 
l’empresa DeMomentSomTres, per un import de vuit mil dos-cents 
cinquanta vuit euros (8.258,00 €) més mil set-cents trenta-quatre 
euros amb divuit cèntims (1.734,18 €) en concepte d’IVA. 

Segon.-  Aprovar la despesa per import de nou mil nou-cents noranta dos 
euros amb divuit cèntims (9.992,18 €) amb càrrec a la partida 
920/62302 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 l’adjudicatari fent constar que si es vol 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REP INTAT DE 
LA FUSTERIA EXTERIOR DE L'EDIFICI DE LES DEPENDÈNCI ES 
MUNICIPALS.     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 



 
 
 
 

“L’ajuntament, creu necessari contractar a un professional per efectuar els 
treballs de repintat de la fusteria exterior del edifici de les dependències 
municipals atès que amb el decurs del temps s’ha malmès considerablement, 
el que fa que fins i tot quan plou es filtri aigua a l’interior dels diferents 
despatxos. 
 
Per dur a terme el repintat de la fusteria exterior, s’ha demanat pressupost al 
contractista Josep M. Solé Boada,  que ha presentat oferta per un import de mil 
tres-cents vuitanta euros (1.380 €) més dos-cents vuitanta-nou euros amb 
vuitanta cèntims (289,80 €) en concepte d’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara pel contractista Josep M. 
Solé, es proposa contractar els seus serveis. 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran 
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient 
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 
 
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 



 
 
 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer.-  Adjudicar la contractació dels treballs de repintat de la fusteria exterior 

de l’edifici de les dependències municipals de l’ajuntament amb el 
contractista Josep M. Solé Boada, mitjançant el procediment del 
contracte menor, per un import de de mil tres-cents vuitanta euros 
(1.380 €) més dos-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta cèntims 
(289,80 €) en concepte d’IVA. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de mil sis-cents seixanta-nou euros 

amb vuitanta cèntims (1.669,80 €) amb càrrec a la partida 920/ 21200 
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 l’adjudicatari fent constar que si es vol 

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROJECTE TÈCNIC DE BOMBEIG D'AIGUA PER LES 
INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL     



 
 
 
 

Es dona compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament té previst dins del programa d’inversions contingut en el 
pressupost de l’exercici 2018 l’execució d’una colla d’obres públiques de 
competència municipal.   
 
Per encàrrec de l’ajuntament, l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera, ha 
procedit a la redacció del projecte per a l’execució de l’obra pública de 
competència municipal relatiu a l’execució del bombeig d’aigua per les 
instal·lacions del camp de futbol. 
 
L’esmentat projecte conté el desplegament complet de la solució òptima 
adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d’aquest municipi, el 
qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall 
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de 
l'obra. 
 
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. 
 
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 i donat que el pressupost d’execució de l’obra puja 
la quantitat de 38.289,53 euros, i no depassa 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 el projecte d’obra pública de competència municipal 
de bombeig d’aigua per les instal·lacions del camp de futbol.  
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta  dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, DOGC i tauler 
electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui presentar 
al·legacions. 
 
Tercer: Sol·licitar informe a les altres administracions les competències de les 
quals tinguin incidència en l'objecte del projecte, als efectes d’informe preceptiu.      
 
Quart: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones 
directament afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.  
 
Cinquè: Publicar aquest acord en la web municipal. 
 
Sisè: 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
     



 
 
 
 

11. PROPOSTA PER LA COMPRA D'UN DESHUMIDIFICADOR I UN 
TERMÒMETRE PER LA SALA DE SERVIDORS DELS BAIXOS DE 
L'AJUNTAMENT     
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“S’ha observat que en la Sala de Servidors, recentment reformada, han 
aparegut taques d’humitat que fan que, fins i tot,  caigui la pintura. Es per això 
que, pel bon funcionament dels equips instal·lats en aquesta sala,  es creu 
necessària la compra d’un deshumidificador i un termòmetre ethernet que 
permeti controlar per IP la humitat i temperatura d’aquesta sala, integrant-la en 
el sistema d’alarmes i monitoreig de dispositius que ja tenim, per si en algun 
moment deixa de funcionar l’aire condicionat.  
 
Pel subministrament del deshumidificador s’ha demanat pressupost a l’empresa 
Exclusivas Anta SL, que ha presentat oferta per un import de cent noranta-nou 
euros IVA inclòs i, pel subministrament del termòmetre ethernet, s’ha demanat 
pressupost a l’empresa  Ditecom Design SL, que ha presentat oferta per un 
import de tres-cents noranta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (394,46 €) 
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 decret 20157/349, de 27 de juliol. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es 
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient 



 
 
 
 

incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 
 
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer.-  Adjudicar la contractació del subministrament d’un deshumidificador 

per la Sala de Servidors a l’empresa Exclusivas Anta SL, mitjançant 
el procediment del contracte menor, per un import de cent seixanta-
quatre euros amb quaranta-sis cèntims (164,46 €) i trenta-quatre 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (34,54 €) en concepte d’IVA. 

Segon.-  Adjudicar la contractació del subministrament d’un termòmetre 
ethernet per la Sala de Servidors a l’empresa Ditecom Design SL, 
mitjançant el procediment del contracte menor, per un import de tres-
cents vint-i-nou euros amb trenta-sis cèntims (329,36 €) i seixanta-
cinc euros amb deu cèntims (65,10 €) en concepte d’ IVA. 

Tercer.-  Aprovar la despesa per import de cinc-cents noranta-tres euros amb 
quaranta-sis cèntims (593,46 €) amb càrrec a la partida 920/62304 
del pressupost municipal per a l’exercici de 2018. 

  
Quart.-  Que una vegada realitzada la prestació, 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.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 



 
 
 
 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
12. TORN OBERT DE PARAULES 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són dos quarts 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. 


