ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE
SETEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-sis de
setembre de dos mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE SETEMBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de setembre 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 i Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que davant la nova convocatòria electoral al Congrés dels Diputats i
al Senat que es celebrarà el proper dia 10 de novembre de 2019, s’han
designat els mateixos col·legis electorals, locals per a la celebració d’actes de
campanya electoral i espais per a la col·locació de propaganda electoral que
per a la comesa electoral del 28 d’abril de 2019, llevat de l’assenyalament de
la Sala Polivalent del Centre Cultural en comptes de la sala de la planta baixa
de la Casa de la Vila per als actes de campanya electoral.
- Respecte de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter interí, de la plaça
de secretaria intervenció de l’ajuntament, finalitzat el termini per a la
presentació de sol·licituds han concorregut un total de 13 persones
candidates. Tot seguit es confeccionarà la llista provisional d’admesos i
exclosos i un cop transcorreguts els terminis perquè aquesta esdevingui
definitiva es convocaran les proves selectives.
- S’ha encarregat a un distribuïdor especialitzat pintura impermeabilitzant per
tal de solucionar les infiltracions d’aigua provinents del terrat de la coberta de
l’antic magatzem municipal del carrer Prat de la Riba. L’aplicació del producte
el farà la brigada municipal tant bon punt ens sigui subministrat.
- Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona 2019/3370,
de 14 d’agost de 2019, s’han concedit els ajuts per implantar les mesures
recollides en els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), del que
l’ajuntament no ha resultat beneficiari per quant, atorgant-se en règim de
concurrència competitiva, altres propostes han rebut major puntuació que la
nostra. De les 73 sol·licituds admeses a tràmit, 50 han estat ateses i han
exhaurit la consignació pressupostària, 22 ens hem quedat a les portes i una
corporació ha desistit.

JOSEP LLOP TOUS
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Els assistents es donen per assabentats.
3. “PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2019 (3).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 14 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2019 (3) per
un import de 60.534,13 euros.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que estableixen la base 13ena 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 l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2015/349, de 5 de juliol.
En conseqüència, 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 14 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2019 (3) i que ascendeix l’import total de 60.534,13
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:

JOSEP LLOP TOUS
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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.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
4

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
COL·LOCACIÓ D’UN SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

La Llar d’Infants Municipal L’Agulla disposa de sistema de calefacció radiant
per a les temporades de tardor i hivern però no disposa d’elements de
climatització a les aules per la temporada de primavera i estiu, moment en
que, degut a la seva orientació i ubicació, la sensació de calor és molt
elevada, essent per això que l’Ajuntament creu escaient i necessari la
instal·lació d’un sistema de climatització que permeti controlar la temperatura
màxima a les aules.
Seguint les indicacions de la memòria tècnica redactada per l’enginyer de
l’Ajuntament, Sr. Antón Maria Anglès Cunillera, s’han sol·licitat pressupostos a
les següents empreses:

15/10/2019 Secretari-Interventor
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Es dona compte de la següent proposta:
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JOAN MORLÀ I MENSA

IMPORT

IVA

TOTAL

ELECTRICITAT DALMAU SL
7.568,45 €
Maquinària MIDEA

1.589,37 €

9.157,82 €

ELECTRICITAT DALMAU SL
8.737,18 €
Maquinària MITSUBISHI

1.834,81 €

10.571,99 €

JAVIER ALDOSA LAGUIA
9.295,00 €
Maquinaria KRV KOSNER

1.951,95 €

11.246,95 €

EUGENI
RAMOS
9.668,45 €
Maquinària MITSUBISHI

2.030,37 €

11.698,82 €

JAVIER ALDOSA LAGUIA
10.974,00 €
Maquinaria PANASONIC

2.304,54 €

13.278,54 €

Essent els criteris a tenir en compte en aquesta adjudicació l’econòmic i la
constatada trajectòria de la marca, es considera que l’oferta més avantatjosa
és la presentada per la mercantil ELECTRICITAT DALMAU SL, amb la marca
Mitsubishi, per l’import total de deu mil cinc-cents setanta-un euros amb
noranta-nou cèntims (10.571,99 €)
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /

JOSEP LLOP TOUS
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EMPRESA
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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 €
amb anàleg objecte.
En conseqüència, la Junta de Govern Local acorda:
Adjudicar el subministrament i col·locació d’un sistema de
climatització a la Llar d’Infants Municipal, mitjançant el procediment
del contracte menor, a la mercantil ELECTRICITAT DALMAU SL,
per un import total de vuit mil set-cents trenta-set euros amb divuit
cèntims (8.737,18 €), més mil vuit-cents trenta-quatre euros amb
vuitanta-un cèntims (1.834,81 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de deu mil cinc-cents setantaun euros amb noranta-nou cèntims (10.571,99 €) IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 323/62327 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:

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
7

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ DE TRES NOUS ASPERSORS PER AL SISTEMA DE REC
DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EN
SUBSTITUCIÓ DELS QUE ESTAVEN AVARIATS.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament creu escaient i necessària la substitució de tres aspersors de rec
del camp de futbol municipal, atès el grau de deficiències de funcionament
que presenten els actuals.
L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament ha emès informe en el que fa constar que
el tipus de reg més adequat per la substitució dels anteriors és el model
SR2005 de la marca Rain Bird.
S’ha sol·licitat oferta econòmica a les empreses que tot seguit es detallen,
especialitzades en el subministrament i col·locació d’aquests tipus d’aspersors
o similars, oferta que inclou també les corresponents toveres i altres materials
necessaris per dur a terme la correcta instal·lació d’aquests aspersors:
IMPORT

IVA

TOTAL

VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL

3.375,00 €

708, 75 €

4.083,75 €

TARRACOINSTAL 2020 SL

3.393,00 €

712, 53 €

4.105,53 €

ELECTRICITAT DALMAU, SL

3.762,17 €

790, 06 €

4.552,23 €

ELECTRICITAT MONCLÚS SL

4.539,00 €

953, 19 €

5.492,19 €

JOSEP LLOP TOUS
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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
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 €
amb anàleg objecte.
En conseqüència, la Junta de Govern local acorda:
Primer.

Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Volpal Jardins i Serveis SL, per un import de tres mil
tres-cents setanta-cinc euros (3.375,00 €), més set-cents vuit euros
amb setanta-cinc cèntims (708,75 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de quatre mil vuitanta-tres
euros amb setanta-cinc cèntims (4.083,75 €), amb càrrec a la
partida 342/21202 del pressupost municipal per l’exercici 2019.

JOSEP LLOP TOUS
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

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

f7d3c1edd0ab48efbe0329740ae8365b001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

8

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
9

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.”

15/10/2019 Alcalde

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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INICI
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 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.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2019 es
va 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 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

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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del contracte 8 mesos i els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació.
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Alhora es va establir la composició de la mesa de contractació, tot designant
com a membres els següents:

JOAN MORLÀ I MENSA

Com sigui que donada la distribució de funcions de l’actual consistori sorgit
de les eleccions municipals del mes de maig de 2019 es concentra en una
mateixa persona les atribucions d’alcalde i la regidoria d’ensenyament, cal
revisar la composició de la mesa de contractació als efectes de fer-la pública
amb antelació a la resolució del procediment d’obertura de proposicions i així
poder procedir al nomenament dels seus membres.
Atenent al que disposes l’article 326 i la Disposició Addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en quant a la
composició de la mesa de contractació i les seves peculiaritats en quant a les
entitats 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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Establir la composició de la mesa de contractació i publicar-la al
perfil de contractant:
President/a: L’alcalde/essa. Com a suplent el primer tinent d’alcalde.
Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern i com a
suplent Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern

JOSEP LLOP TOUS
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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
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15/10/2019 Alcalde

Vocal: L’arquitecte municipal o un arquitecte designat pel Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament o un enginyer designat pel Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació o un tècnic
designat pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Segon.

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 d’aquell i el secretari/a interventor/a de la Corporació com a
titular o l’arquitecte municipal com a suplent d’aquest.

Tercer.

Publicar al perfil de contractant la composició de la mesa de
contractació.

Quart.

Establir que 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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, ANUALITAT 2019.
7.

Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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Vots en contra: cap
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Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre
de 2018 es varen aprovar, entre d’altres, les bases específiques reguladores
que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions de caràcter
excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del
Servei d’Assistència Municipal, les quals foren publicades mitjançant anunci de
la Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província de 27 de febrer de
2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria per tal de poder fer
front a les despeses excepcionals derivades de la intervenció a realitzar a la
xarxa de camins municipals per restablir la mobilitat interior segura entre
nuclis urbans i per accés a immobles que han patit desperfectes durant els
episodis tempestuosos d’aquest fnal d’estiu.
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part
no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona per a la concessió de subvencions de
caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2019.

JOSEP LLOP TOUS
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En data 29 de juliol de 2019 es va publicar la convocatòria dels referits ajuts
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 2019-07033.
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Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
13

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:

15/10/2019 Alcalde

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

Intervé el Sr. Daniel Rodríguez Polo i demana que s’impulsi la posada en
funcionament del sistema de gravació i difusió de les sessions del ple de
l’ajuntament.
I quan passen cinc minuts de tres quarts de set i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

15/10/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

8. TORN OBERT DE PARAULES
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