ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25
D'ABRIL DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la
sala de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de
celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN LOCAL
PER A LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPERETES
PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 26 DE MAIG DE 2019.
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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
SEGELL
D'ÒRGAN 301998ee3ad54e04abfd5a158cd46c42001
Código Seguro de Validación
AJUNTAM
Url de validación ENT EL
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059
CATLLAR Clasificador: Acta - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original
Metadatos

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:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 D'ABRIL DE
2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Es preveu fer reclamació per escrit tant al Consell Comarcal com a l’empresa
concessionària del servei de recollida de residus per la deficient prestació que
patim i l’empitjorament de la situació a mesura que passa el temps. Entre
d’altres qüestions cal deixar constància de la manca de reposició de
contenidors en cas de deteriorament dels existents o l’incompliment cada
vegada més habitual en les freqüències de buidat o recollida.
Els assistents es donen per assabentats.

JOSEP LLOP TOUS
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 d'abril de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN
EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS
AJUNTAMENTS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Anualment l’ajuntament programa actuacions d’artistes i entitats incloses al
catàleg referit (e-catàleg) per a la celebració de diades castelleres o
actuacions musicals el cost de les quals no pot assumir íntegrament
l’ajuntament i així, de passada, fomentar i potenciar l’accés a les
manifestacions culturals de la població.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona per a la contractació d’activitats incloses en
el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que
disposen les bases de la convocatòria.”

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

JOSEP LLOP TOUS
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
22 de març de 2019, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les
bases específiques que han de regir el procediment per a la contractació de
les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals
durant l’any 2019, les quals han estat publicades mitjançant anunci de la
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província de data 1 d’abril de
2019.
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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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ DELS RISCOS PER A LA SALUT
DERIVATS
DE
LES
PLAGUES
URBANES
(ARTRÒPODES
I
ROSEGADORS), GESTIÓ DE GOSSOS I GATS ABANDONATS, CONTROL
DE LA MOSCA NEGRA, EL MOSQUIT TIGRE, ELS MOSQUITS DE LES
ZONES D’ARROSSARS I ZONES HUMIDES AL VOLTANT DELS NUCLIS
URBANS I URBANITZATS DEL DELTA DE L’EBRE I LA VESPA ASIÀTICA.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
22 de març de 2019 es van aprovar, entre d’altres, la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per a la gestió dels riscos per a la
salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de
gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els
mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i
urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica, la qual ha estat publicada al
Butlletí Oficial de la Província de data 1 d’abril de 2019.
L’ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre a les
zones humides, gestiona la retirada d’animals peridomèstics, com ara els
coloms (Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vulgaris) i domèstics
abandonats i fa tractaments preventius i de control de la població d’escarabats a
les xarxes de clavegueram.

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les
plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats
abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits
de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans
i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que
disposen les bases 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 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 D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS

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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Es dona compte de la següent proposta:
6

“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
22 de març de 2019, es va aprovar, la convocatòria de subvencions destinades
al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de data 1 d’abril de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

El cost estimat és de 27.319,02 € (vint-i-set mil tres-cents dinou euros amb
dos cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la sol·licitud que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
convocatòria.”

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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Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del
municipi per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE
MESURES RECOLLIDES EN ELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA
SOSTENIBLE (PAES), I EN ELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA
SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL
PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES. ANY 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22 de
març de 2019 es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de
mesures recollides en els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), i en els
plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) dels ajuntaments
adherits al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. Any 2019, la qual ha estat publicada
al Butlletí Oficial de la Província de cdata 1 d’abril de 2019.
L’ajuntament té previst concorre-hi per tal de fer efectiva la substitució de
l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní als efectes 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 gairebé el 80% en quant a potència instal·lada i a
consum, doncs la potència instal·lada actualment és de 45,67 KW i amb la
mesura prevista es reduiria la potència fins als 9,47 KW, gairebé un 80%.
A aquests efectes l’ajuntament compta amb la memòria intitulada “RENOVACIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ
L'ESPLAI TARRAGONÍ DEL MUNICIPI DEL CATLLAR”, redactada per
l’enginyer industrial Sr. Juan Rosiñol, ETSEIB Col·legiat nº 12.945, de l’empresa
ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL, que preveu un cost de les
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Es dona compte de la següent proposta:
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262.072,00€
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L’ajuntament compte amb un ajut per import de 131.036 € concedit en el marc
del Programa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Mesura 6. Renovació de
les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions per a la
implantació de mesures recollides en els plans d’acció per l’energia
sostenible (PAES), i en els plans d'acció per l'energia sostenible i el
clima (PAESC) dels ajuntaments adherits al Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses. Any 2019, per a la substitució dels punts de llum de
l’enllumenat públic de l’Esplai Tarragoní.

Segon.

Aprovar la dotació pressupostària per portar a terme l’actuació
esmentada. Aquesta aprovació queda condicionada a l’obtenció del
finançament de la Diputació de Tarragona.

Tercer.

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

Quart.

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 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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Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE 4 MIRALLS DE SEGURETAT PER INSTAL·LAR EN DIFERENTS
PUNTS DEL MUNICIPI.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Pel subministrament d’aquests miralls de seguretat s’han demanat les
següents ofertes:
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS: que ha presentat oferta per un import total de
292,53 €, IVA inclòs.
BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL que ha presentat oferta per
un import total de 212,96 €, IVA inclòs.
PROSEÑAL que ha presentat oferta per un import total de 516,67 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 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
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“L’ajuntament considera escaient i necessari l’adquisició de 4 miralls per
garantir la seguretat vial en diferents punts del municipi.
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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 de 4 miralls de seguretat, mitjançant el
procediment
del
contracte
menor,
a
l’empresa
BOR
SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL, amb NIF B60782356,
per un import de cent setanta-sis euros (176,00 €) més trenta-sis
euros amb noranta-sis cèntims (36,96 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos-cents dotze euros amb
noranta sis cèntims (212,96 €) 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:

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

En conseqüència, PROPOSO que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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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.
11

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE 2 ESTANTERIES PEL TEATRE DEL CENTRE CULTURAL.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament, atenent la petició de la regidoria de cultura, considera escaient i
necessari l’adquisició de 2 estanteries per tal d’organitzar el material
d’il·luminació del teatre del Centre Cultural.
Pel subministrament d’aquestes estanteries s’ha demanat les següents
ofertes:
LEROY MERLIN: que ha presentat oferta per un import total de 292,53 €, IVA
inclòs, corresponent a dues estanteries de 180x90x40 cm.
BRICO DEPÔT: que ha presentat oferta per un import total de 219,85 €, IVA
inclòs, corresponent a dues estanteries de 180x120x45 cm.
AMAZON (FUTTAL KOVONA): que ha presentat oferta per un import total de
204,36 €, IVA inclòs, corresponent a dues estanteries de 180x120x60 cm.
El tècnic municipal, en el seu informe, recomana l’adquisició de les estanteries
ofertades per l’empresa BRICO DEPÔT, atès que és la que millor s’ajusta a
l’espai disponible del Centre Cultural, on s’han d’instal·lar.
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

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:
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JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de subministrament 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 2 estanteries de 180x120x45 cm,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa BRICO
DEPÔT, per un import de dos-cents dinou euros amb vuitanta-cinc
cèntim (219,85 €), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de de dos-cents dinou euros amb
vuitanta-cinc cèntim (219,85 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920/21300 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
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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

JOAN MORLÀ I MENSA

9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN
LOCAL PER A LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de
2018 es va aprovar la memòria valorada d’obra municipal ordinària per a
l’adequació d’un local per a la guàrdia municipal, redactada per l’arquitecte
Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució de 29.670,65 € més
6.230,84 € d’IVA, essent el total de 35.901,49 € (trenta-cinc mil nou-cents un
euros amb quaranta-nou cèntims).
Per dur a terme els treballs necessaris per condicionar aquest espai, s’ha
demanat pressupost a les empreses que seguidament es relacionen:
Empresa
Casanova Bertran S.L.
Construccions i Excavacions FC S.L.
Sergio Pérez Garcia (Servicios Serpega)

Pressupost
sense IVA
29.340,07€
38.615,44€
32.059,19€

Pressupost
amb IVA
35.501,48€
46.724,68€
38.791,62€

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

JOSEP LLOP TOUS
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17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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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.
L’informe de l’arquitecte de l’ajuntament emès a l’efecte conclou que “la única
oferta econòmica que s’adequa a les condicions econòmiques de la memòria
valorada és la de l’empresa Casanova Bertran SL”.

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 €
amb el mateix objecte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar l’execució dels treballs necessaris per l’adequació d’un
local per a la guàrdia municipal, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’empresa EXCAVACIONS CASANOVA
BERTRAN SL, per un import de de vint-i-nou mil tres-cents quaranta
euros amb set cèntims (29.340,07 €) més sis-mil cent seixanta-un
euros amb quaranta-un cèntims (6.161,41 €) en concepte d’IVA.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol, confirmat pel decret 2016/314 de
data 15 de juny de 2016 i pel decret 2017/542, de 31 d’octubre de 2017.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de trenta-dos mil tres-cents seixantados euros amb vint cèntims (35.501,48 €) amb càrrec a la partida
61902 del pressupost municipal prorrogat 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.-

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic.

17/05/2019 Alcalde

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses presentades 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.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

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

10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
PAPERETES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 26 DE MAIG DE
2019.
Es dona compte de la següent proposta:
“Fets:

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

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

1. Les Juntes Electorals competents aproven el model oficial de les paperetes
corresponents a la seva circumscripció, d'acord amb els criteris establerts en
les disposicions especials d'aquesta Llei o en altres normes de rang
reglamentari.
2. L'Administració de l'Estat assegura la disponibilitat de les paperetes i els
sobres de votació conforme al que es disposa en l'article següent, sense
perjudici de la seva eventual confecció pels grups polítics que concorrin a les
eleccions.
3. Les Juntes Electorals corresponents verificaran que les paperetes i sobres
de votació confeccionats pels grups polítics que concorrin a les eleccions
s'ajusten al model oficial.
4. Dins del termini dels dos dies següents al de la proclamació de les
candidatures, es remetran a les Juntes electorals corresponents,
preferentment en format electrònic, les suficients paperetes de les diferents
formacions polítiques que concorren a les eleccions per al seu lliurament,
preferentment també en format electrònic, a aquestes, els efectes de la seva
reproducció per als enviaments de publicitat i de propaganda electoral.
I que l’art. 71 de la mateixa estableix que:
1. La confecció de les paperetes s'inicia immediatament després de la
proclamació de candidats.
2. Si s'han interposat recursos contra la proclamació de candidats, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 49 d'aquesta Llei, la confecció
de les paperetes corresponents es posposa, en la circumscripció electoral on
hagin estat interposats, fins a la resolució d'aquests recursos.
3. Les primeres paperetes confeccionades es lliuren immediatament als
Delegats Provincials de l'Oficina del Cens Electoral per al seu enviament als
residents absents que viuen a l'estranger.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

1. Justificada la necessitat de contractar l’adquisició de les paperetes i sobres
electorals que s’utilitzaran en les eleccions municipals del proper 26/5/2019,
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen
eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de
2019 i pel Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a
la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, atès
que l’art. 70 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General estableix que:
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4. Els Governs Civils asseguren el lliurament de les paperetes i sobres en
número suficient a cadascuna de les Meses electorals, almenys una hora
abans del moment en què hagi d'iniciar-se la votació.
Per altra banda, l’art. 4.8 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació
complementària dels processos electorals estableix que “En les eleccions
municipals, correspon a les Corporacions locals el lliurament a les Meses
electorals de les paperetes necessàries per a la seva celebració. La mateixa
obligació correspondrà als Capítols Insulars en les seves respectives
eleccions”.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

17/05/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

17/05/2019 Alcalde

En aquesta mateixa norma reglamentària s’estableix que les paperetes
electorals reuniran les característiques i condicions d’impressió assenyalades
en l’annex 3, que estableix:
a) Relació de models de papereta
- Model de papereta per a municipis de més de 250 habitants.
- Model de papereta per a votació dels electors residents temporalment a
l'estranger en municipis de més de 250 habitants, així com per a electors
residents permanentment a l'estranger (CERA), en el cas de les Ciutats
Autònomes de Ceuta i Melilla.
- Model de papereta per a municipis entre 101 i 250 habitants.
- Model de papereta per a votació dels electors residents temporalment a
l'estranger en municipis entre 101 i 250 habitants.
- Model de papereta per a municipis de fins a 100 habitants.
- Model de papereta per a votació dels electors residents temporalment a
l'estranger en municipis de fins a 100 habitants.
- Model de papereta per a Alcaldes/Alcaldesses de municipis que funcionin en
règim de Consell Obert.
- Model de papereta per a votació dels electors residents temporalment a
l'estranger en l'elecció d'Alcaldes/Alcaldesses de municipis que funcionin en
règim de Consell Obert.
- Model de papereta per a l'elecció d'Alcalde/Alcaldessa Pedani/a en Entitats
Locals Menors.
- Model de papereta per a votació dels electors residents temporalment a
l'estranger en l'elecció d'Alcalde/Alcaldessa Pedani/a en Entitats Locals
Menors.
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b) Relació de models de sobres de votació

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles de contractació.
Presentats els tres pressupostos que seguidament es relacionen , el tècnic
municipal ha valorat les diferents ofertes presentades i considera que l'oferta
econòmica més avantatjosa de conformitat amb l'objecte del contracte ha
executar és la presentada per Industries Gràfiques Gabriel Gibert, SA, amb
NIF A-43038561
EMPRESA
DOPIGRAF
SUGRAÑES EDITORS SL
IG GABRIEL GIBERT SA

IMPORT
700,20 €
598,60 €
549,29 €

IVA
147,04 €
125,71 €
115,35 €

TOTAL
847,24 €
724,31 €
664,64 €

S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la
intervenció.
Fonaments de dret
- L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per fer la
prestació, complint les normes que estableix l’article 118.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

- Models de sobres per a la remissió de documentació per l'Oficina del Cens
Electoral.
- Models de sobres per a la remissió de documentació als Presidents de les
Meses electorals.
- Models de sobres per a la remissió de documentació a les Juntes
Electorals.
- Model de sobre a utilitzar per les Meses electorals (sobre bossa).
- Model de sobre per a l'enviament a l'Oficina del Cens Electoral de la
sol·licitud del certificat d'inscripció en el cens electoral.
- Model de sobre per a l'enviament al Consolat o Ambaixada per part dels
electors residents a l'estranger.
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- L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes
menors. En interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de
Contractació de la Generalitat de Catalunya 1/2018.
- L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de
contractant.
- L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del
contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
- Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels
processos electorals.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Executar el contracte d’adquisició de les paperetes i sobres
electorals que s’utilitzaran en les eleccions municipals del proper
26/5/2019, convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel
que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i
Melilla per al 26 de maig de 2019 i pel Decret 77/2019, de 26 de
març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les
entitats municipals descentralitzades de Catalunya, amb Industries
Gràfiques Gabriel Gibert, SA, atesa la obligació establerta en els
arts. 70 i 71 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, així com en el 4.8 del Reial decret 605/1999, de
16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant
l'objecte del contracte i que l'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els
llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari
de conformitat amb les següents condicions:
• L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe
de necessitats.
• Codi CPV: 30199230-1 (Sobres) / 30192700-8 (Papereria)

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

17/05/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/05/2019 Alcalde

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol, confirmat pel decret 2016/314 de
data 15 de juny de 2016 i pel decret 2017/542, de 31 d’octubre de 2017.
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17/05/2019 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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17/05/2019 Secretari-Interventor

Segon.- Autoritzar la despesa per import de 664,64 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 549,29 €, pressupost net, i 115,35 € en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 920-22000 del pressupost vigent.
Tercer.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Jordi Cabré i Martorell.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del
contracte, i comunicar a la resta d’empreses presentades al mateix.

Cinquè.- Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Portal de transparència i al perfil del contractant.
Sisè.-

Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”

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

JOSEP LLOP TOUS
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• Lloc de lliurament: a les oficines de l’Ajuntament
• Termini de lliurament 10 dies a comptar des de la data de
notificació del present acord.
• El preu del contracte es fixa en 549,29 € i 115,35 € d'IVA.
• Les despeses de lliurament i transport seran a càrrec del
contractista.
• No es preveu la revisió de preus del contracte.
• El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
• El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi
realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
• El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs
que desenvolupi i de les prestacions i subministraments realitzats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament
o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

17/05/2019 Secretari-Interventor
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17/05/2019 Alcalde

I quan és un quart menys cinc de sis i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
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