ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25
D’OCTUBRE DE 2018.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. JOAN MORLÀ I MENSA, alcalde-president, es reuneixen a
la sala de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de
celebrar sessió ORDINÀRIA de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 D’OCTUBRE DE
2018.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 18 d'octubre de 2018, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

JOAN MORLÀ I MENSA

Tal i com estava previst, es reobre la convocatòria i l’ajuntament renovarà la seva
voluntat de participar al programa, que recordem es tracta d’un bo valorat en
15.000 € per a l’accés públic a internet mitjançant WiFi o la interconnexió d’edificis
públics.
- En breu sortirà la convocatòria dels ajuts regulats per les bases específiques
que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia
sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses.
L’ajuntament n’està elaborant la documentació necessària per a la concurrència.
Els assistents es donen per assabentats.
3. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A CÀRITAS.
Es dona compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada pel Sr. Joan Brulles, en nom i representació de
Càritas Parroquial del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament un
subvenció per fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu

JORDI REINA GELABERT

Firma 1 de 2

06/11/2018 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

06/11/2018 Alcalde

- L’ajuntament havia intentat la concurrència a la convocatòria de la Comissió
Europea WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi gratuïts en espais
públics municipals, que fou cancel·lada per la mateixa Comissió Europea per
contravenció del principi d’igualtat (competència justa i lleial) en la concurrència
degut a dificultats tècniques en alguns estats membres.
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2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a Càritas Parroquial
del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. CONTRACCIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DE
LES ESCOLES VELLES

JOAN MORLÀ I MENSA

“Arran de les fortes pluges que van caure al llarg de la setmana del 27 d’agost,
s’observà que en la coberta de l’edifici de les escoles velles i dels vestuaris del
camp de futbol sala s’havia acumulat una quantitat important d’aigua. Es
demanà a l’arquitecte, Sr. Jonathan López Skoog que realitzés la corresponent
visita d’inspecció per tal d’avaluar els danys i l’estat dels edificis esmentats.
En data 8 d’octubre, l’arquitecte emet el següent informe:
“A data 31 d’agost de 2018 vaig realitzar una inspecció de les escoles velles i
dels vestuaris del camp de futbol sala, degut a les fortes pluges que van caure
al llarg de la setmana, especialment la matinada del 30 al 31 d’agost de 2018.
Respecte els vestuaris, els baixants pluvials es trobaven completament
embussats, sense poder desembussar-los amb eines normals. Això, va
provocar que s’acumulés l’aigua a la coberta. A més, la tela asfàltica
autoprotegida presentava deficiències a les juntes, cosa que va provocar la
filtració de l’aigua pel forjat, fins entrar a un dels vestuaris i al porxo d’accés.
Com a mesura cautelar, es va contactar amb una empresa per desembussar
els baixants traient l’aigua acumulada. Per reparar la deficiència detectada, es
preveu una actuació en una primera fase consistent en la reparació dels tres
embornals amb repàs de la tela asfàltica adjacent i comprovació de l’estat de
l’estructura del vestuari afectat per la fissura. Posteriorment s’haurà de fer una
primera prova d’estanqueïtat per comprovar que l’actuació és suficient.
En cas de no ser suficient, s’haurà de substituir la tela asfàltica autoprotegida i
fer una nova prova d’estanqueïtat.”
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Es dona compte de la següent proposta:
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Per tal de dur a terme les actuacions recomanades a l’informe dels serveis
tècnics per reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost al
constructor Lluís Jové Martorell, a l’empresa constructora Casanova Bertran SL,
i a Servicios Serpega, que han presentat les ofertes que tot seguit es detallen:
Treballs a realitzar:
1- Reparació dels tres embornals amb repàs de la tela asfàltica adjacent
i comprovació de l’estat de l’estructura del vestuari afectat per la fissura.

JOAN MORLÀ I MENSA

Ofertes presentades:
- Lluís Jové Martorell
2.226,40 € IVA inclòs.
- Empresa Constructora Casanova Beltran SL 3.911,93 € IVA inclòs.
- Servicios Serpega
5.077,16 € IVA inclòs.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara pel constructor Lluís Jové
Martorell, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa, es proposa
contractar els seus serveis.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 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 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
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2- Substitució de la tela asfàltica autoprotegida.
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informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Contractar els treballs d’arranjament de la coberta de les escoles
velles i del vestuari de la pista de futbol sala, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el constructor Lluís Jové
Martorell, per un import de mil vuit-cents quaranta euros (1.840,00 €)
més tres-cents vuitanta-sis euros amb quaranta cèntims (386,40 €)
en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil dos-cents vint-i-sis euros
amb quaranta cèntims (2.226,40 €) amb càrrec a la partida 324-63203
del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. APROVACIÓ REMESA DE FACTURES OCTUBRE (2)
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen 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.
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 número 23 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (2)
i que ascendeix l’import total de 58.385,41 €.

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:
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 23 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (2) per un import de
58.385,41 euros.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. ADQUISICIÓ D'UNA BARANA DE FERRO PER INSTAL·LAR AL PATI DE
L'ANTIGA SALA DE PLENS

JOAN MORLÀ I MENSA

“L’ajuntament, creu escaient i necessari, l’adquisició d’una barana de ferro per
instal·lar en el pati al qual s’accedeix per la balconada de l’antiga sala de plens,
per tal de donar compliment al que estableix la normativa vigent en matèria de
seguretat. Aquest pati es troba actualment sense cap barana que protegeixi de
possibles caigudes al pati inferior, que es troba a un desnivell aproximat de 3,5
metres.
L’empresa Red Servicios – Ruben Portales Carbia ha presentat pressupost pel
subministrament i col·locació de la barana per un import de cinc-cents vuitanta
euros (580,00 €) i cent vint-i-un euros amb vuitanta cèntims (121,80 €) en
concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 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
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Es dona compte de la següent proposta:
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament, entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest
supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Formalitzar l’adquisició de la barana amb el contractista RED
SERVICIOS – Ruben Portales Carbia, per un import de cinc-cents
vuitanta euros (580,00 €) i cent vint-i-un euros amb vuitanta cèntims
(121,80 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de set-cents un euros amb vuitanta
cèntims (701,80 €) amb càrrec a la partida 920-21200 del pressupost
municipal per a l’exercici de 2018.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CALIBRATGE DE L’ESTACIÓ
METEREOLÒGICA

JOAN MORLÀ I MENSA

“L’ajuntament creu escaient i necessari realitzar un nou calibratge del
pluviòmetre, l'anemòmetre i el sensor de direcció del vent, que formen part de
l’estació meteorològica instal·lada a la coberta de l’edifici de l’ajuntament, la
qual cosa permetrà millorar el servei d’informació, atès que l’últim certificat de
calibratge està datat a Juny del 2015.
L’empresa DARRERA SA, que va realitzar l’anterior calibratge, ha presentat
oferta per la realització dels treballs esmentats per un import de cinc-cents cinc
euros (505,00 €) i cent sis euros amb cinc cèntims (106,05 € d’IVA) en concepte
d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 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
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26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis, entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit
es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Formalitzar el contracte de Serveis per la realització del calibratge de
l’estació meteorològica amb el contractista DARRERA SA, per un
import de cinc-cents cinc euros (505,00 €) i cent sis euros amb cinc
cèntims (106,05 € d’IVA) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de sis-cents onze euros amb cinc
cèntims (611,05 €) amb càrrec a la partida 920-21300 del pressupost
municipal per a l’exercici de 2018.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE REDACCIÓ D'INFORMES EN
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

JOAN MORLÀ I MENSA

“Degut a l’acumulació de tasques del departament d’urbanisme i a que
l’arquitecte municipal es troba posant en funcionament l’oficina de gestió
integral del territori, escau la contractació d’un arquitecte per tal de substituir-lo
en les tasques d’emissió d’informes en relació a les llicències urbanístiques que
hagi de concedir aquest ajuntament.
L’arquitecte Jonathan López Skoog, valorada positivament la tasca realitzada i
el coneixement del planejament municipal, ha presentat una oferta dels seus
serveis tècnics per als mesos de novembre i desembre de 2018. El preu del
contracte ascendeix a la quantitat de mil dos-cents euros (1.200 €) i dos-cents
cinquanta dos (252 €) d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable és la següent:
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Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del
Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (endavant TRLCSP).
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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 decret 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 14.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació.
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A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de
la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles
72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de
llicències urbanístiques durant els mesos de novembre i desembre de
2018, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Jonathan López Skoog per un import de mil dos-cents
euros (1.200 €) i dos-cents cinquanta dos (252 €) d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

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

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

JORDI REINA GELABERT
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Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit mil quatre-cents cinquanta-dos
euros (1.452,00 €) amb càrrec a al pressupost municipal per a
l’exercici de 2018, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
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Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu escaient i necessari realitzar una reparació als canons de
reg del camp de futbol municipal que permetrà millorar l’eficiència i eficàcia
d’aquests, incidint, al mateix temps, en la despesa de l’aigua de reg.

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 decret 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, entre d’altres, d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit
es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de
l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
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L’empresa MONCLÚS ELECTRICITAT SL ha presentat oferta per la realització
de la reparació esmentada per un import de tres mil dos-cents tretze euros amb
setanta tres cèntims (3.213,73 €) i sis-cents setanta-quatre euros amb vuitantavuit cèntims (674,88 €) en concepte d’IVA.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Formalitzar el contracte de Serveis per la reparació dels canons de reg
del camp de futbol es pot efectuar amb el contractista MONCLÚS
ELECTRICITAT SL, per un import de de tres mil dos-cents tretze
euros amb setanta tres cèntims (3.213,73 €) i sis-cents setanta-quatre
euros amb vuitanta-vuit cèntims (674,88 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres mil vuit-cents vuitanta vuit euros
amb seixanta-un cèntims (3.888,61 €) amb càrrec a la partida 34221202 del pressupost municipal per a l’exercici de 2018.

JOAN MORLÀ I MENSA

Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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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.
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I quan són tres quarts de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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