ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
MAIG DE 2019.
1

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

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR
EL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT
ESCOLA L’AGULLA I INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS PER
REVETLLA DE SANT JOAN I ALTRES ESDEVENIMENTS MUSICALS.

LA

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

26/06/2019 Alcalde

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE MAIG DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de maig de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

No hi ha assumptes amb entitat suficient per incloure’s en aquest apartat.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2019 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 6 – REMESA DE FACTURES MAIG 2019 (1) per un import
de 88.586,17 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació a l’aprovació número 6 – REMESA DE FACTURES MAIG
2019 (1) i que ascendeix l’import total de 88.586,17 euros.

Segon.

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

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

JOSEP LLOP TOUS
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Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT D'OPERACIONS
JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ MANOUS I, SECTOR 17 C DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de data 23 de març de
2016 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la
urbanització Manous 1, sector 17C, del pla d’ordenació urbanística municipal,
POUM.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Registrador, en data 12 de març de 2018, va emetre nota de qualificació
negativa per diverses deficiències, un dels motius destacats va ser la manca de
georeferenciació de les finques d’acord amb el sistema GML, segons recent
canvi normatiu de la Llei Hipotecària, la qual obliga a coordinar la informació
cadastral i la registral seguint aquell sistema.
Per a la inscripció del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb allò
sol·licitat pel Registre de la Propietat, esdevé necessària la seva modificació,
essent el procediment d’operacions jurídiques complementàries establert a
l’article 168.1 b) del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme
l’adequat.
Revisada la documentació presentada per la Sra. Anna Paixà Matas, en
representació de la Junta de Compensació de la urbanització Manous 1, en
data 4 d’abril de 2019, es constata que els ajustos produïts com a conseqüència
d’haver de coordinar la georeferenciació cadastral i registral de les finques en
compliment de la normativa hipotecària no són substancials, i s’han reflectit tant
els amidaments de les superfícies de les parcel·les resultants, com al càlcul del
compte de liquidació provisional.
En data 21 de maig de 2019, l’arquitecte de l’ajuntament va emetre informe
favorable que tot seguit es transcriu:

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

En data 23 de febrer de 2018, la Junta de Compensació Manous 1 va presentar
el projecte davant el Registre de la Propietat de Tarragona número 3 per a la
seva inscripció.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Segons el document presentat a data 5 d’abril de 2019, “en data 23 de febrer
de 2018, la Junta de Compensació el presentà davant el Registre de la Propietat
de Tarragona número 3 per a la seva inscripció mentre que en data 12 de març
de 2018 el Registrador va emetre nota de qualificació negativa per diversos
motius; un dels motius destacats és la manca de georeferenciació de les finques
d’acord amb el sistema GML, segons recent canvi normatiu de la Llei
Hipotecària, la qual obliga a coordinar la informació cadastral i la registral
seguint aquell sistema. Efectuades les oportunes medicions seguint aquell
sistema, en resulten petites diferències entre les medicions de les finques
segons projecte aprovat definitivament i les medicions efectuades amb el
sistema GML. Per la qual cosa, i tot i tractar-se de simples ajustos de superfície
doncs cap d’elles és substancial, procedeix la seva aprovació a efectes de
l’article 168.1 b) del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Aquests ajustos han estat aprovats per majoria absoluta segons acords de
l’Assemblea General Ordinària de la Junta de Compensació, del passat dia 29
de març de 2019.”
Un cop consultada la documentació presentada, es constata que els ajustos
produïts com a conseqüència d’haver de coordinar la georeferenciació
cadastral i registral de les finques en compliment de la normativa hipotecària no
són substancials, i s’han reflectit tant als amidaments de les superfícies de les
parcel·les resultants, com al càlcul del compte de liquidació provisional. Per
això, s’emet informe favorable a l’aprovació inicial del present document.
No obstant, abans de l’aprovació provisional s’haurà d’aportar un llistat de les
georeferències de les finques d’acord amb el sistema GML i la certificació de
l’acta de l’Assemblea de la Junta de Compensació en la qual es va aprovar per
majoria absoluta la tramitació de l’expedient. A més, s’hauran d’esmenar les
superfícies de les parcel·les resultant PR57 i PR82 del compte de liquidació
provisional, ja que segons els amidaments georeferenciats efectuats amb el
sistema GML, la parcel·la PR57 és de 742,54m2 i la parcel·la PR82 és de
583,32m2, mentre que al compte de liquidació contempla les superfícies de
751,70m2 i 582,32m2 respectivament.”

JOSEP LLOP TOUS
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“En data 5 d’abril de 2019 la Sra. Anna Paixà Matas, en representació de la
Junta de Compensació Manous 1, va presentar l’operació jurídica
complementària al projecte de reparcel·lació de la urbanització Manous 1
(Sector 17C). Per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de
2016 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació.
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L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest projecte és la Junta de govern local,
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2015/349 de 27 juliol, 2016/314 de 15 de juny i 2017/542 de 31 d’octubre

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar inicialment les Operacions Jurídiques Complementàries del
projecte de reparcel·lació de la urbanització Manous 1, sector 17 del
POUM, pla d’ordenació urbanística municipal.

Segon.

Notificar aquest acord a les persones propietàries i interessades que
consten a la memòria del projecte de reparcel·lació de la urbanització
Manous 1, sector 17, en legal forma.

Tercer.

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al tauler
electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui
presentar al·legacions.

Quart.

Si es vol impugnar aquesta resolució, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.”

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

JOSEP LLOP TOUS
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Per tot això proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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5.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS DE PANXÉ, SECTOR 21
DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 29 de març de 2019 el Sr. Ramon Alcaraz Teixidó, en representació de
la Junta de Compensació Mas de Panxé, va presentar el projecte de
reparcel·lació de la urbanització Mas de Panxé i el certificat de l’acord de la
Junta de Compensació per portar a terme les gestions necessàries als
organismes oficials per l’aprovació i inscripció al Registre de la Propietat del
mateix.

[...] “No obstant, es fan les següents anotacions a tenir en compte de cara a
l’aprovació definitiva de l’expedient:

JOAN MORLÀ I MENSA

1. La superfície de l’àmbit d’actuació segons aixecament topogràficgeoreferenciat de la base cadastral és de 121.689,86m2, mentre que
l’article 118.4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal el fixa en
125.673,00m2. El projecte justifica aquesta diferència a un error material
en la quantificació de la superfície de clau XV (sistema viari) del quadre
del POUM. No obstant, la diferència entre el sistema viari previst al
projecte de reparcel·lació i el previst al POUM és de -1.352,02m2, (POUM
18393m2- Projecte Reparcel·lació 17040,98m2). Aquesta diferència
s’haurà de justificar de cara a l’aprovació definitiva del document.

POUM
PROJECTE

SUPERFÍCIE

SÒL PRIVAT

125.673,00m2
121.689,86m2

84.865,00m2
85.481,67m2

SÒL PÚBLIC
ZV
18.295,00m2
17.040,98m2

EQ
3.201,00m2
3.766,78m2

XV
18.393,00m2
17.040,98m2

TA
917,00m2
978,33m2

2. Segons el Pla Especial de Reforma Interior del Sector 21, aprovat
definitivament a data 13 de juliol de 1994, es justificava que es complien
sobradament els estàndards de l’article 170 de la Norma Subsidiària del
Catllar, vigent a aquella data (3% equipaments i 10% de zones verdes).

JOSEP LLOP TOUS
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L’arquitecte de l’ajuntament, ha emès informe favorable a l’aprovació inicial del
projecte de reparcel·lació, establint les següents condicions particulars:
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La llei no estableix unes reserves mínimes per a sistemes en els sectors
en sòl urbà no consolidat, s’apliquen els percentatges o les superfícies
que en cada cas queden regulades en les fitxes normatives del
planejament. Per aquest motiu s’haurà de justificar la diferència entre les
cessions previstes al POUM respecte al projecte presentat.

JOAN MORLÀ I MENSA

SÒL PRIVAT

125.673,00m2
121.689,86m2

84.865,00m2
85.481,67m2

SÒL PÚBLIC
ZV
18.295,00m2
17.040,98m2

EQ
3.201,00m2
3.766,78m2

XV
18.393,00m2
17.040,98m2

TA
917,00m2
978,33m2

3. Segons el plànol O.3.J del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es
contempla l’existència d’un carrer a la part nord-oest del sector, que
comunica amb la urbanització Mas d’Enric (sector 23). Aquest vial no es
troba contemplat al projecte presentat, on la finca resultant queda
destinada a sistema d’equipaments. Per això, s’haurà d’afegir al sistema
viari, amb la conseqüent modificació de les superfícies definitives del
quadre abans presentat i s’haurà de justificar amb aquestes noves
superfícies el punt 2 del present informe.
4. Segons el projecte de reparcel·lació presentat s’estableix un preu unitari
d’indemnització de 15,36€/m2 de terreny per les cessions obligatòries per
sistemes de titularitat pública (zones verdes, equipaments i vials).
Aquesta xifra no es justifica al projecte i, tot i que es presenta el certificat
de l’acord de la Junta de Compensació per portar a terme les gestions
necessàries als organismes oficials per l’aprovació i inscripció al Registre
de la Propietat d’aquest Projecte de Reparcel·lació, es constata que és
una quantitat substancialment inferior a altres preus unitaris
d’indemnització presentats. S’haurà de justificar aquest valor per la
tramitació de l’aprovació definitiva del projecte, o bé aportar acord
específic de conformitat de la Junta de Compensació.”
El secretari interventor accidental de l‘ajuntament ha emès informe relatiu al
contingut legal mínim del projecte i del procediment a seguir per al tràmit.
L’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment
i definitivament, entre d’altres, els projectes de reparcel·lació. L’aprovació inicial
s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la

JOSEP LLOP TOUS
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POUM
PROJECTE

SUPERFÍCIE
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documentació completa i que el projecte ha de ser posat a informació pública
per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les persones
interessades, amb citació personal.
Alhora, l’article 125.2 de la mateixa norma estableix que l’inici de l’expedient de
reparcel·lació comporta, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió
de l’atorgament de les llicències a què es refereix l’article 73.1 del text legal
esmentat, en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en
via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació.
L’òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest projecte és la Junta de
govern local, en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349 de 27 de juliol, 2016/314 de 15 de juny i 2017/542
de 31 d’octubre.

Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de Mas de Panxé,
sector 21 del planejament municipal (POUM), establint les condicions
particulars següents, que s’hauran de complir abans de la seva
l’aprovació definitiva:

JOAN MORLÀ I MENSA

1. La superfície de l’àmbit d’actuació segons aixecament topogràficgeoreferenciat de la base cadastral és de 121.689,86m2, mentre
que l’article 118.4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal el fixa
en 125.673,00m2. El projecte justifica aquesta diferència a un error
material en la quantificació de la superfície de clau XV (sistema
viari) del quadre del POUM. No obstant, la diferència entre el
sistema viari previst al projecte de reparcel·lació i el previst al
POUM és de -1.352,02m2, (POUM 18393m2- Projecte
Reparcel·lació 17040,98m2). Aquesta diferència s’haurà de
justificar de cara a l’aprovació definitiva del document.

POUM
PROJECTE

SUPERFÍCIE

SÒL PRIVAT

125.673,00m2
121.689,86m2

84.865,00m2
85.481,67m2

SÒL PÚBLIC
ZV
18.295,00m2
17.040,98m2

EQ
3.201,00m2
3.766,78m2

XV
18.393,00m2
17.040,98m2
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Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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2. Segons el Pla Especial de Reforma Interior del Sector 21, aprovat
definitivament a data 13 de juliol de 1994, es justificava que es
complien sobradament els estàndards de l’article 170 de la Norma
Subsidiària del Catllar, vigent a aquella data (3% equipaments i
10% de zones verdes).
La llei no estableix unes reserves mínimes per a sistemes en els
sectors en sòl urbà no consolidat, s’apliquen els percentatges o les
superfícies que en cada cas queden regulades en les fitxes
normatives del planejament. Per aquest motiu s’haurà de justificar
la diferència entre les cessions previstes al POUM respecte al
projecte presentat.
SUPERFÍCIE

SÒL PRIVAT

125.673,00m2
121.689,86m2

84.865,00m2
85.481,67m2

SÒL PÚBLIC
ZV
18.295,00m2
17.040,98m2

EQ
3.201,00m2
3.766,78m2

XV
18.393,00m2
17.040,98m2

TA
917,00m2
978,33m2

3. Segons el plànol O.3.J del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
es contempla l’existència d’un carrer a la part nord-oest del sector,
que comunica amb la urbanització Mas d’Enric (sector 23). Aquest
vial no es troba contemplat al projecte presentat, on la finca
resultant queda destinada a sistema d’equipaments. Per això,
s’haurà d’afegir al sistema viari, amb la conseqüent modificació de
les superfícies definitives del quadre abans presentat i s’haurà de
justificar amb aquestes noves superfícies el punt 2 del present
informe.
4. Segons el projecte de reparcel·lació presentat s’estableix un preu
unitari d’indemnització de 15,36€/m2 de terreny per les cessions
obligatòries per sistemes de titularitat pública (zones verdes,
equipaments i vials). Aquesta xifra no es justifica al projecte i, tot i
que es presenta el certificat de l’acord de la Junta de Compensació
per portar a terme les gestions necessàries als organismes oficials
per l’aprovació i inscripció al Registre de la Propietat d’aquest
Projecte de Reparcel·lació, es constata que és una quantitat
substancialment inferior a altres preus unitaris d’indemnització
presentats. S’haurà de justificar aquest valor per la tramitació de
l’aprovació definitiva del projecte, o bé aportar acord específic de
conformitat de la Junta de Compensació.
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26/06/2019 Alcalde

Segon.

Notificar aquest acord a tots els interessats, propietaris i afectats als
efectes de concedir-los audiència durant el termini de trenta dies de la
recepció de la comunicació.

Tercer.

Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, DOGC i al tauler
electrònic de l’ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui presentar
al·legacions.

Quart.

Si es vol impugnar aquesta resolució, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs. 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE MAS DEL POU, PP6,
SECTOR 20 DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 30 de novembre de 2016 el Sr. Lluís Estrada Garcia, en qualitat de
President de la Junta de Compensació del Sòl Apte per Urbanitzar (SAU) 20 –
Mas del Pou, va presentar el projecte de reparcel·lació del SAU 20 – Mas del
Pou, sector 20 del planejament municipal vigent.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

Abstencions: cap
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En data 21 de març de 2017 l’arquitecte municipal, després de diverses
reunions amb l’equip redactor i els legals representats de la Junta de
Compensació va emetre informe favorable, amb la consideració que calia
entendre que l’entitat de crèdit titular de la càrrega formava part de la comunitat
reparcel·ladora i, per tant, havia de ser notificada en el tràmit d’informació
pública.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 2017 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Sòl Apte per Urbanitzar
(SAU) 20 – Mas del Pou, del PP6, sector 20 del planejament municipal.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

26/06/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

26/06/2019 Alcalde

El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província número 96, de 19 de maig de 2017 i al tauler d’edictes
de l’ajuntament de la corporació i a l’E-Tauler es complí amb el tràmit
d’informació pública.
Practicades les notificacions als propietaris de terrenys inclosos dins l’àmbit del
projecte mitjançant escrits individuals tots ells de data de sortida de 26 de maig
de 2017, la societat CK3 NAUS HABITAT SL, notificada fefaentment en data
30-05-2017, mitjançant escrit presentat en data 20 de juny de 2017 va formular
les al·legacions que succintament es resumeixen:
- Manca l’aprovació del Pla Parcial al no haver-se aportat la garantia del 12%
que preveia l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 18-06-2012.
- Que la societat aporta finques amb una superfície total de 24.957 m2,
equivalents al 27,23% del total de la superfície de l’àmbit, mentre que al projecte
de reparcel·lació se’ls concedeix, únicament, un 22,807% del total.
- Que la societat no ha d’assumir despeses corresponents a altres propietaris
anteriors a la constitució de la Junta de Compensació (21-06-2016).
- Manca informe de viabilitat econòmica.
- En seu del projecte de reparcel·lació no es justifica el preu de valoració
establert en 18,85 €/m2, considerat “muy bajo”.
- Que el valor de referència dels agents immobiliaris en escriptures de compra
venda i de les empreses de taxació és de 30 €/m2.
- Que la garantia equivalent al 12% de les obres d’urbanització no es pot
entendre constituïda mitjançant carrega real sobre les finques. Malgrat
l’afirmació es fa l’oferiment de gravar les parcel·les adjudicades a la societat
amb superfícies de 1600 m2 i 2600 m2 als efectes de la garantia esmentada.
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26/06/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

26/06/2019 Alcalde

Lliurada efectivament en data 7 d’agost de 2017 l’al·legació presentada a la
Junta de Compensació, aquesta mitjançant escrit de data 13 de setembre de
2017, signat pel president i el secretari del consell rector, responen a les
al·legacions. Tot seguit es fa un resum succint del contingut de l’escrit:
- L’al·legació referent a la manca de vigència del Pla Parcial queda desvirtuada
per la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de l’instrument de planejament
efectuada mitjançant edicte de 22 de març de 2016 de la CTU del Camp de
Tarragona al Diari Oficial de la Generalitat de data 1 d’abril de 2016, núm. 7090.
- En quant a la discrepància entre les finques aportades i adjudicades, el
promotor al·lega que aquesta minoració queda justificada per aplicació de la
reducció corresponent al 10% de l’aprofitament mig i per l’aplicació de les
normes establertes als Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació
respecte als no adherits i als morosos. Alhora, la diferencia al·legada queda
recollida i justificada al projecte de reparcel·lació, annex 2.
- En quant ales suposades despeses no imputables per ser anteriors a la
creació del a Junta de Compensació, s’al·lega que totes aquestes es
consideren carregues d’urbanització a la normativa urbanística.
- L’informe de viabilitat econòmica ja consta al Pla Parcial, que és l’instrument
que l’ha de contemplar.
- El Projecte de Reparcel·lació, redactat per arquitecte col·legiat, capacitat i
competent a aquests efectes, justifica convenientment el valor del m2 de finca
aportada.
- En quant a l’afecció de les finques a la garantia del 12% de les obres
d’urbanització, el Projecte de Reparcel·lació pretén que cada finca respongui
exclusivament de la seva part per tal de facilitar-ne la gestió posterior dels
terrenys.
L’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe favorable a l’aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació, desestimant les al·legacions presentades i fent
constar que abans de procedir a la certificació de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació als efectes de la inscripció del projecte en el Registre
de la propietat, s’hauran de georeferenciar les finques resultants amb el sistema
GML, requisit necessari a causa d’un recent canvi normatiu de la Llei
Hipotecària, la qual obliga a coordinar la informació cadastral i la registral
seguint aquell sistema.
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L’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment
i definitivament, entre d’altres, els projectes de reparcel·lació.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del referit acord en virtut
de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a la
seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.

Primer.

Desestimar íntegrament, en base als informes que consten a
l’expedient i a la part expositiva del present acord, les al·legacions
presentades la societat CK3 NAUS HABITAT SL mitjançant escrit
presentat en data 20 de juny de 2017, contra l’acord d’aprovació
inicial del Projecte.

Segon.

Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del Sòl Apte per
Urbanitzar (SAU 20) – Mas del Pou, del PP6, sector 20 del
planejament municipal, promogut per la Junta de Compensació
establint com a condició particular que:

JOAN MORLÀ I MENSA

“Abans de procedir a la certificació de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació als efectes de la inscripció del projecte en el
Registre de la propietat, s’hauran de georeferenciar les finques
resultants amb el sistema GML, requisit necessari a causa d’un recent
canvi normatiu de la Llei Hipotecària, la qual obliga a coordinar la
informació cadastral i la registral seguint aquell sistema.”
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la
matèria, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
Quart.

Informar que 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.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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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 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

JOAN MORLÀ I MENSA

7. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA FINCA CADASTRAL
43044A010000600000SM DEL CATLLAR, D’ACORD AMB L’OFERIMENT
REALITZAT PEL SEU PROPIETARI.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Durant l’execució de les obres de pavimentació del camí de Tarragona s’ha
advertit la necessitat d’eixamplar un tram d’aquesta via per garantir el pas, entre
d’altres, dels vehicles d’emergències i extinció d’incendis just en el punt en que
aquest camí accedeix a la urbanització Manous I. En aquest punt, el camí passa
dels 4 m d’amplada constant durant tot el traçat, a una amplada de 3m.
En aquest punt el camí discorre pel límit de la finca situada al polígon 10
parcel·la 60 del cadastre de rústega del municipi, amb referència cadastral
43044A010000600000SM, titularitat del Sr. J V dC, amb DNI xxx7143xx.
Plantejada aquesta situació al propietari, manifesta la seva voluntat de cedir de
forma gratuïta a aquest Ajuntament els terrenys necessaris per regularitzar
l’amplada del camí.
Mitjançant informe de l’arquitecte de l’ajuntament es quantifica la superfície
afectada per la cessió en 37,50 m2 resultant d’eixamplar el camí existent en un
metre d’amplada per tota la longitud del tram que és de 37,50 m lineals.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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El valor cadastral de la finca és de 1.142,29 € per la seva total superfície, que
és de 15.621 m2, essent el valor de la cessió de 2,74 € per quant afecta a 37,50
m2, calculat de forma proporcional.
S’ha obtingut un certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el qual
acredita la titularitat del cedent i que la finca està lliure de càrregues i
gravàmens.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa a
cap tipus de condició per part dels cedents. Així les coses, les inversions a
realitzar per l’ajuntament no suposen jurídicament gravamen o càrrega
onerosa.
Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, exigeix que la donació sigui
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva acceptació.
La cessió proposada constitueix una adquisició de caràcter lucratiu, no sotmesa
a cap restricció a menys que l'adquisició per aquest títol comporti l'assumpció
per la corporació de condició, càrrega o gravamen onerós, cas en què només
podrà ser acceptada quan el valor del bé objecte de la cessió gratuïta,
determinat mitjançant taxació pericial, sigui superior al d'aquells, de conformitat
amb els Articles 206.2 del TRLMRLC i 31.1 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
L’article 31.2 del Reglament de Patrimoni estableix que no es considera
gravamen l'assenyalament pel cedent d'un destí del bé per a l'ús general o el
servei públic de la competència de l'entitat local receptora, ni les inversions que
aquesta hagi de realitzar pel dit motiu.
Tenint en compte les determinacions dels articles 67 i 206 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, 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual es va aprovar el Reglament de Béns de les entitats locals de Catalunya,

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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La població oficial de dret del Municipi és de 4344, referida a 1 de gener de
2018, essent aquesta la darrera publicada per l’Institut Nacional d’Estadística
en aquests moments, i per tant inferior a 5.000 habitants
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l'article 633 del Codi Civil i l’article 531-12 del Codi Civil de Catalunya, Llei
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny i per acord del
Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Acceptar la cessió voluntària i gratuïta a proposta del Sr. José Vicente
del Castillo, d’una franja de terreny de 37,50 m2, d’un metre
d’amplada al llarg del recorregut del camí de Tarragona que discorre
pel límit de la finca situada al polígon 10 parcel·la 60 del cadastre de
rústega
del
municipi,
amb
referència
cadastral
43044A010000600000SM.

Segon.

Elevar a Escriptura Pública aquesta donació.

Tercer.

Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per concórrer en legal representació de l'Ajuntament a la subscripció
d'aquesta escriptura publica d’acceptació, així com per a quants actes
i gestions exigeix l'execució d'aquest Acord.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.

Cinquè. Si es vol impugnar 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 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:

JOSEP LLOP TOUS
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Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
18

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DELS
LICITADORS ADMESOS I ADJUDICACIÓ DE L'OBRA MUNICIPAL
"D’ADEQUACIÓ DELS DOS ACCESSOS PRINCIPALS AL MUNICIPI".

JOAN MORLÀ I MENSA

Per acord de la Junta de Govern Local, en data 11 d’abril de 2019, es va iniciar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb tramitació
simplificada abreujada, per l’execució de l’obra “adequació dels dos accessos
principals al nucli del Catllar”, per un import de licitació de 68.495,29 €, IVA
inclòs, amb el desglossament següent: 56.607,67 €, pressupost net, i 11.887,61
€ en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
En data 18 d’abril de 2019 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de
licitació per participar en el procediment.
En data 8 de maig de 2019, l’òrgan de contractació es constitueix per l’obertura
i valoració de les ofertes econòmiques presentades i estableix la relació
definitiva de candidats admesos, que és la següent:
1
2
3
4
5
6
7

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL
TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SL
TEMPO FACILITY SERVICES SLU
BOSIR SA
PATRAN COSTA DORADA SL
SERGIO PEREZ GARCIA (SERVICIOS SERPEGA)
GARCIA RIERA SL

Avaluades les ofertes econòmiques presentades pels serveis tècnics
municipals, es constata que la presentada per l’empresa TECNICAS PARA LA
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MEJORA DE LA MOVILIDAD SL s’ha de considerar desproporcionada d’acord
amb el que estableix la normativa vigent i, per tant, s’acorda requerir-li
justificació de viabilitat.
En data 16 de maig de 2019, l’arquitecte municipal emet informe relatiu a la
documentació presentada per a la justificació de la baixa considerada
desproporcionada o anormalment reduïda, i que tot seguit es transcriu
íntegrament:
“Jonathan López Skoog, arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, emeto el
següent

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tal de procedir a la contractació de les obres d’adequació dels dos accessos
principals al nucli del Catllar segons la memòria valorada de data 14 de març
de 2019, a data 9 de maig de 2019 vaig emetre un informe segons el qual es
determinava que l’oferta presentada per l’empresa TECNICAS PARA LA
MEJORA DE LA MOVILIDAD S.L. té la consideració de desproporcionada o
temerària d’acord amb la normativa vigent.
D’acord amb l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, es va requerir a aquest licitador amb un termini suficient
perquè justifiqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus, o
de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.
A data 15 de maig de 2019, en Xavier Rodríguez Olivé, actuant en
representació de l’empresa TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD
S.L. va presentar un document de justificació de la temeritat de la seva oferta,
adjuntant les condicions estimades especialment favorables, una fitxa d’estudi
econòmic de l’obra, el càlcul del cost directe, el llistat de partides originals i
l’oferta d’un dels proveïdors/industrials.
Respecte la documentació presentada, es constata el següent:
1. Condicions estimades especialment favorables: maquinària ja situada al
terme municipal on s’han d’executar les obres, reducció del benefici
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2.
3.
4.
5.

industrial (4%), garantia dels materials emprats equivalents en quant a
qualitat als del projecte.
Fitxa estudi econòmic obra: basada únicament en el cost directe.
Càlcul del cost directe: comparativa entre pressupost licitació i presentat.
Llistat de partides originals: amb els preus del projecte
Ofertes dels proveïdors/industrials: l’oferta d’una empresa per una sèrie
de partides de l’obra, no del total.

JOAN MORLÀ I MENSA

Un cop queda desestimada l’oferta presentada per l’empresa TECNICAS PARA
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD S.L., procedeixo a informar sobre la garantia
que cap de les ofertes presentades es consideren desproporcionades o
temeràries d’acord amb la normativa vigent.
La memòria valorada fixa el pressupost de les obres en 68.495,29€ (IVA inclòs).
A la licitació han concorregut set empreses, una d’elles desestimada, les ofertes
de les quals queden reflectides a la següent taula, ordenades per registre
d’entrada:
LICITADORS
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT S.L.
BOSIR S.A.
PATRAN COSTA DORADA S.L.
SERVICIOS SERPEGA
GARCIA RIERA S.L.
TEMPO FACILITY SERVICES S.L.U.

OFERTA ECONÒMICA
PREU TIPUS
PREU OFERTAT IMPORT BAIXA % DE BAIXA
68.495,29€
58.063,45€
10.431,84€
15,23%
68.495,29€
55.696,17€
12.799,11€
18,69%
68.495,29€
64.977,00€
3.518,29€
5,14%
68.495,29€
68.495,29€
0,00€
0,00%
68.495,29€
58.504,47€
9.990,82€
14,59%
68.495,29€
67.056,88€
1.438,41€
2,10%

Segons l’article 85.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, “Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la
mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana
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Un cop revisada la documentació aportada, es constata que no es justifica
raonada i detalladament el baix nivell dels preus ni de les partides o dels costos
fins arribar a aquest 31% de rebaixa del preu inicial i, per tant, s’emet informe
desfavorable a la justificació presentada.
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només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre
de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les
tres ofertes de menor quantia.”.
La mitjana aritmètica de les ofertes presentades acceptades és 62.132,21€ i
n’hi ha una oferta inferior a la reducció del 10% d’aquesta mitjana (55.918,99€),
en concret la presentada per l’empresa BOSIR S.A. (55.696,17€).

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tot això, un cop executats els càlculs oportuns, s’arriba a la conclusió de
que l’oferta presentada per l’empresa BOSIR S.A. (55.696,18€) NO té la
consideració de desproporcionada o temerària d’acord amb la normativa vigent.
Segons l’article 150.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, quan l’únic criteri que es considera per la classificació de les
ofertes i adjudicació del contracte és el preu, s’entén que la millor oferta és la
que incorpora el preu més baix. En aquest sentit, la millor proposta econòmica
presentada sense concórrer en una baixa temerària o desproporcionada és la
de l’empresa BOSIR S.A. (55.696,18€).”
FONAMENTS DE DRET
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
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No obstant això, n’hi ha una oferta superior a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals (68.345,43€), en concret la presentada per l’empresa SERVICIOS
SERPEGA (68.495,29€). Per aquest motiu, es torna a calcular la mitjana
aritmètica amb les ofertes que no es troben en aquest últim cas, i amb la
reducció del 10% d’aquesta mitjana (54.773,64€) i seguint els criteris anteriors,
es constata que l’oferta presentada per l’empresa BOSIR S.A. (55.696,18€) és
superior.
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26/06/2019 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

PREU
EMPRESA
IVA 21%
PREU
TOTAL
k) Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic
d’empreses Licitadores de la Generalitat.
l) Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, segons el
que estableix la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, és la Junta de Govern Local, per delegació
d’Alcaldia efectuada mitjançant decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de
15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions
presentades pels licitadors admesos de l’expedient de contractació
de l’obra “Adequació dels dos accessos principals al nucli del Catllar”:
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d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la LMRLC.
e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
f) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en allò que no s’oposi a la LCSP.
g) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de
normes concordants.
h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei
57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local, que la modifica .
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Admons.
Públiques.
j) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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1
2
3
4
5
6

JOAN MORLÀ I MENSA

9.666,27
€
10.077,13
€
10.153,67
€
11.277,00
€
11.637,97
€
11.887,61
€

55.696,17
€
58.063,45
€
58.504,47
€
64.977,00
€
67.056,88
€
68.495,29
€

Adjudicar el contracte de l’obra a l’empresa BOSIR SA, per l’import
que es detalla tot seguit, i amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovat:
Preu net:
Import de l’IVA:
Preu total:

46.029,89 €
9.666,28 €
55.696,17 €

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, 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.

Quart.

Disposar la despesa de cinquanta-cinc mil sis-cents noranta-sis euros
amb disset cèntims (55.696,17 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1531/62500 del pressupost de l’any 2019.

Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Segon.

OFERTAT
46.029,90
BOSIR SA
€
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT 47.986,32
SL
€
48.350,80
GARCIA
RIERA SL
€
53.700,00
PATRAN COSTA DORADA SL
€
TEMPO FACILITY SERVICES SLU 55.418,91
€
SERGIO PEREZ GARCIA
56.607,67
(SERVICIOS SERPEGA)
€
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
LA RAMPA DEL JARDÍ DEL CASTELL DE LA VILA ATES EL MAL ESTAT
DEL FERM PER L’ESCORRENTIA D’AIGÜES PLUVIALS.

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 14 de maig de 2019, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, va realitzar una inspecció al Castell del Catllar, per comprovar els
desperfectes originats en una rampa pel recorregut de les aigües pluvials,
desperfectes que poden representar un alt risc de caigudes pels visitants
d’aquest indret.
En aquesta inspecció s’observà que la part afectada suposa una superfície total
a reparar d’aproximadament 24 m2. El tècnic, per tal de garantir una correcta
reparació del ferm, recomana en el seu informe l’execucio d’un planxé de
formigó de 12 cm amb malla electrosoldada de 5x5, amb acabat rugós per tal
d’evitar les caigudes dels visitants.
Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per
reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a tres empreses:
PREU
CONSTRUCCIONS JORDI
FRANC SL
CASANOVA BERTRAN SL
INMOCASA BEST SL

21% IVA

5.085,00 €

1.067,85 €

IMPORT
TOTAL
6.152,85 €

3.932,00 €
4.952,00 €

825,72 €
1.039,92 €

4.757,72 €
5.991,92 €

Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa CASANOVA
BERTRAN SL, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa
contractar els seus serveis.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 d’obra
d’import inferior a 40.000 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 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Contractar l’execució de les obres consistents en la reparació de la
rampa del Castell, malmesa per les aigües pluvials, d’acord amb les
recomanacions efectuades pels serveis tècnics municipals,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
CASANOVA BERTRAN SL, per un import de tres mil nou-cents
trenta-dos euros (3.932,00 €) més vuit-cents vint-i-cinc euros amb
setanta-dos cèntims (825,72 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de quatre mil set-cents cinquanta-set
euros amb setanta-dos cèntims (4.757,72 €) amb càrrec a la partida
333 / 21205 del pressupost municipal per a l’exercici de 2019.
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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 decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
2017/542, de 31 d’octubre.
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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.”

26/06/2019 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE MUNTATGE DE
L'ESTRUCTURA ON S'HAN DE COL·LOCAR DIFERENTS PANELLS
INFORMATIUS DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL RIU GAIA SITUAT A
L'ERMITA DE SANT RAMON DE PENYAFORT.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament ha adquirit recentment uns plafons informatius, d’acord amb els
projectes de museïtzació aprovats al seu dia, que s’han d’instal·lar en el Centre
d’Interpretació del riu Gaià.
Es per això que s’ha demanat pressupost, pel muntatge de les estructures de
suport on s’han de col·locar els plafons esmentats, a les següents empreses:
- Enric Fonts Ferrer que presenta una oferta per un import total de 7.189,82 €
IVA inclòs.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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- Blau i Verd Serveis Ambientals SCP que presenta una oferta per un import
total de 8.184,44 €, IVA inclòs.
- Associació ambiental La Sínia que presenta una oferta per un import total de
7.502,00 €, IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, PROPOSO que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació del serveis consistents en el muntatge de
l’estructura on s’han de col·locar els plafons informatius del Centre
d’Interpretació del Riu Gaià, mitjançant el procediment del contracte
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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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JOAN MORLÀ I MENSA
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menor, amb el contractista Enric Fonts Ferrer, per un import total de
7.189,82 €, IVA inclòs.
Segon.

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

Tercer.

Que una vegada realitzades les prestacions, 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 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.

Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu escaient i necessari la contractació d’una empresa externa
que realitzi el manteniment de diferents zones enjardinades del municipi, atès
l’escassetat de recursos tècnics i humans dels que disposa per poder
escometre aquestes tasques amb èxit.

JOSEP LLOP TOUS
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11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
DIFERENTS ZONES ENJARDINADES DEL MUNICIPI.
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En concret, els espais pels quals es sol·licita aquests serveis són: Parc Maria
Saigi i Vidal, la zona enjardinada sota el Castell, rotonda del Cementiri, piscina
Torre d’en Guiu i accés a l’escola l’Agulla.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Segar periòdicament la gespa cada dues setmanes en el període comprès
entre els mesos de Març i Octubre, i mensualment la resta de l’any.
- Segar setmanalment la gespa de la zona de les piscines de la Torre d’en
Guiu en el període d’obertura d’aquestes instal·lacions.
- Passar el talla-vores als perímetres de les gespes.
- Revisió quinzenal del sistema de reg. La substitució d’elements malmesos
aniran a càrrec de l’empresa, sent a càrrec de l’ajuntament el material emprat.
- Aplicació, una vegada a l’any, d’adob especial d’alliberació lenta amb bacilus
per a gespes. En la zona de la piscina s’haurà d’aplicar 3 vegades l’any.
- Ressembrar la gespa de la zona de les piscines.
- Altres petites actuacions que puguin ser necessàries.
Per la realització d’aquests serveis s’han demanat els següents pressupostos:
- Sergi Hurtado Velasco, que ha presentat oferta per un import total de tres mil
vuit-cents noranta-sis euros amb vint cèntims (3.896,20 €) IVA inclòs.
- Juan Carles Gual Garreta, que ha presentat oferta per un import total de tres
mil sis-cents trenta euros (3.630 €) IVA inclòs.
- VOLPAL Jardins i Serveis SL, que ha presentat oferta per un import total de
tres mil quatre-cents dotze euros amb vint cèntims (3.412,20 €) 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
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mitjançant Decrets d’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny
i 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Adjudicar la contractació del servei de manteniment de diferents
zones enjardinades del municipi, descrites en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa VOLPAL Jardins i Serveis SL, per un import total de tres
mil quatre-cents dotze euros amb vint cèntims (3.412,20 €) IVA inclòs.

Segon. Aprovar la despesa per import de tres mil quatre-cents dotze euros
amb vint cèntims (3.412,20 €), amb càrrec a la partida 171/ 21004 del
pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.

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

Quart.

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

JOSEP LLOP TOUS
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 12
PILONES PER INSTAL·LAR EN DIFERENTS INDRETS DEL MUNICIPI.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’Ajuntament, seguint les recomanacions de l’arquitecte tècnic municipal, i per
tal de garantir la seguretat i la correcta circulació dels vehicles al nucli del
Catllar, creu escaient i necessària la compra de pilones que s’instal·laran en els
següents punts:
- 2 pilones desmuntables a l’accés a la plaça Pau Solé i Mensa des de
l’Avinguda Catalunya per evitar l’accés a la plaça de vehicles no autoritzats.
- 4 pilones flexibles de poliuretà, absorbents d’impactes de vehicles per evitar
l’aparcament a l’inici del carrer Sant Nicasi degut a l’amplada reduïda
d’aquest carrer.
A banda de les esmentades, es recomana la compra de 6 pilones més que es
guardaran com estoc al magatzem en previsió de futures necessitats.
Pel subministrament d’aquestes pilones, s’ha demanat els següents
pressupostos:
- Parques y Jardines Fabregas, SAU, que ha presentat oferta per un
import total de set-cents sis euros amb seixanta-quatre cèntims (706,64 €)
IVA inclòs.
- Novatilu Sl, que ha presentat oferta per un import de vuit-cents cinquanta-dos
euros amb trenta-dos cèntims (852,32 €) IVA inclòs.
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Es dona compte de la següent proposta:
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- Benito Urban SLU, que ha presentat oferta per un import de nou-cents
vuitanta-nou euros amb quaranta-set cèntims (989,47 €) IVA inclòs.
32

Valorada positivament l’oferta presentada per l’empresa Parques y Jardines
Fabregas SAU i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa
contractar els seus serveis.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decrets 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i
2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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 el subministrament de 12 pilones per instal·lar en els punts
del municipi esmentats en la part expòsita d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU, per un import de cinc-
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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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cents vuitanta-quatre euros (584,00 €), més cent vint-i-dos euros amb
seixanta quatre cèntims (122,64) en concepte d’ IVA.
Segon.

Aprovar la despesa per import de set cents sis euros amb seixantaquatre cèntims (706,64 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920/62510 del pressupost municipal.

Tercer.

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

Quart.

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

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

Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu escaient i necessari adequar la zona verda lúdico-esportiva
de la urbanització Mas de Pallarès realitzant un desbrossament de 5.500 m2 de
vegetació, compresos entre les instal·lacions de la piscina d’estiu i el parc ubicat
a l’avinguda quarta.
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13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VEGETAL A LA
ZONA LÚDICO-ESPORTIVA DE MAS DE PALLARÈS..
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Per la realització d’aquest servei s’ha demanat els següents pressupostos:
- Sergi Hurtado Velasco, que ha presentat oferta per un import total de mil cent
quaranta-nou euros amb cinquanta cèntims (1.149,50 €) IVA inclòs.
- Jordi Bové Fraga, que ha presentat oferta per un import total de mil vint-i-vuit
euros amb cinquanta cèntims (1.028 €) IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decrets d’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny
i 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació dels treballs de desbrossament de vegetació
descrits en la part expositiva d’aquesta, mitjançant el procediment del
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- Volpal Jardins i Serveis SL, que ha presentat oferta per un import total de setcents dinou euros amb noranta-cinc cèntims (719,95 €) IVA inclòs.
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contracte menor, a l’empresa VOLPAL Jardins i Serveis SL, per un
import total de set-cents dinou euros amb noranta-cinc cèntims
(719,95 €) IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de set-cents dinou euros amb norantacinc cèntims (719,95 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 171/ 21004
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

14. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA BOMBA
PER A LA RECIRCULACIÓ D’AIGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA
TORRE D'EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
Aquest més de maig, s’ha realitzat la inspecció anual de les instal·lacions de la
piscina de La Torre d’en Guiu, per tal de comprovar el seu correcte
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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funcionament abans de la pròxima obertura prevista per a finals del mes de
juny.
36

JOAN MORLÀ I MENSA

Model:
Característiques:

BOMBA ASTRAL MAXIM 08004
4,5 CV 230/400 v 4
Fabricada en plàstic termo endurit amb protecció IP55
Cistell de prefiltre de 8 litres
Tapa prefiltre transparent

Pel subministrament
pressupostos:

d’aquesta

bomba

s’han

demanat

els

següents

- HIDRO TARRACO SA, que ha presentat oferta per un import total de mil doscents vint-i-quatre euros amb deu cèntims (1.224,10 €) IVA inclòs.
- SYG SA, que ha presentat oferta per un import total de mil tres-cents setantaset euros amb deu cèntims (1.377,10 €) IVA inclòs.
- JUAN SUÑE SA, que ha presentat oferta per un import total de mil cinc-cents
trenta euros amb dotze cèntims (1.530,12 €) 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.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
Decrets d’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542,
de 31 d’octubre.

JOSEP LLOP TOUS
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En aquesta inspecció s’ha observat que el motor d’una de les bombes que
formen part del sistema de manteniment de l’aigua s’ha cremat i es troba
inoperativa. Per tal de garantir el correcte funcionament del sistema es
considera necessària l’adquisició d’una nova bomba, de les següents
característiques, que instal·larà la brigada municipal :
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar el subministrament d’una bomba model ASTRAL MAXIM
08004 per instal·lar a la piscina municipal de La Torre d’en Guiu,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa HIDRO
TARRACO SA, per un import total de mil dos-cents vint-i-quatre euros
amb deu cèntims (1.224,10 €) IVA inclòs.

Segon. Aprovar la despesa per import de mil dos-cents vint-i-quatre euros
amb deu cèntims (1.224,10 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920/62304 del pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.

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

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
38

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA I INICI DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ.

JOAN MORLÀ I MENSA

Una vegada signat el conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’ajuntament
del Catllar, per a l’execució de les obres d’ampliació d’un edifici per a l’institutescola l’Agulla d’aquest municipi i amb la disposició del finançament necessari
per escometre l’obra, cal iniciar els tràmits, a la major brevetat, per procedir-ne
a la contractació de l’execució.
Paral·lelament cal contractar la direcció facultativa de l’execució de l’obra, que
estarà constituïda pel director/a de l’obra, el director/a d’execució de les obres,
les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes i el coordinador/a
de seguretat i salut.
Les tasques i responsabilitats del director/a de l’obra, el director/a d’execució
de les obres i el coordinador/a de seguretat i salut definides en la Llei
d’Ordenació de l’Edificació i en el Plec de clàusules tècniques que regiran
aquest procediment obert son l’objecte d’aquesta contractació.
Els treballs de director/a d’obra, director/a d’execució de l’obra, coordinador/a
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra d’un equipament públic d’escola
de música i aulari han de ser exercits per tècnics diferents.

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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De conformitat amb l`article 62 de la LCSP, el director facultatiu exercirà les
funcions del responsable del contracte d’obres, d`acord amb els articles 237 a
246 de la citada norma.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars
que ha de regir la present contractació i també el Plec de clàusules o
prescripcions tècniques.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 32662201 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.

JOAN MORLÀ I MENSA

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes 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 31 d’octubre.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del servei de direcció facultativa
de les obres descrites en el projecte bàsic i d’execució de la
construcció d'un edifici educatiu, destinat a escola de música i aulari
de l'Institut Escola l'Agulla al municipi de El Catllar i les millores que
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Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
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puguin sorgir en el procediment de licitació de l’execució de les obres
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació,
amb pressupost base de licitació de 80.000 €, i 16.800 € en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del
contracte 8 mesos.
Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.

Tercer.

Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

Quart.

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

JOAN MORLÀ I MENSA

Cinquè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: L’alcalde/essa
Vocal: El regidor/a d’ensenyament
Vocal: El regidor/a no pertanyent a l’equip de govern
Vocal: L’arquitecte municipal
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació
Sisè.

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
L’alcalde com a titular, el/la 1er/a Tinent d’alcade/essa com a suplent.
El secretari/a interventor/a de la Corporació com a titular, l’arquitecte
municipal com a suplent.
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Segon.
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Setè.

Vuitè.

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit,
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
16. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS PER LA
REVETLLA DE SANT JOAN I ALTRES ESDEVENIMENTS MUSICALS.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament, amb motiu de la festivitat de Sant Joan i per ampliar l’oferta d’oci
d’aquet estiu, creu convenient la contractació dels següents espectacles:
- ORQUESTRA ESTELADA: Actuació musical a La Torre d’en Guiu pel
diumenge 23 de juny, a les 23.30 h, per un import de 5.445,00 €, IVA inclòs.
- ASSOCIACIÓ DE MÚSICS SETRILL XL: Actuació del grup musical “Setrill”,
que es durà a terme el 17 d’agost a les 23.30 h a La Torre d’en Guiu per un
import de 800,00 €, exempts d’IVA, d’acord amb el que estableix l’article
20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.
- MEDIA MANGA MANGOTIÈRE SL: Actuació del DJ Jordi Vèliz el dia 23
d’agost a la Pista de les Escoles Velles, per un import total de 1.452,00 € IVA
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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inclòs, i espectacle “Va parir tour a El Catllar”, pel dia 24 d’agost, per un import
total de vuit mil set-cents dotze euros (8.712,00 €).
42

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 dels diferents contractes, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.- Contractar, les actuacions musicals detallades en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
per un import total de setze mil quatre-cents nou euros (16.409,00
€), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa de les diferents actuacions musicals a contractar
que ascendeix a un total setze mil quatre-cents nou euros (16.409,00
€), amb càrrec a la partida 338/22611.
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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 Decrets d’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny
i 2017/542, de 31 d’octubre.
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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, 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.”

26/06/2019 Alcalde

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

17. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són tres quarts de cinc 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.

26/06/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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