ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE
GENER 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, el següent assumpte:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ D’UN
ENFONSAMENT DEL FERM DE LA 2a AVINGUDA DE LA URBANITZACIÓ
MAS DE PALLARÈS AMB CARÀCTER D’EMERGÈNCIA.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació és aprovada per unanimitat.

JOSEP LLOP TOUS
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE GENER DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

26/06/2019 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Arran de l’avís d’un veí de la urbanització Mas de Pallarès, el passat 28 del
corrent, s’ha detectat, a l’alçada del número 13 de la 2a Avinguda, a continuació
d’un dels pous de la xarxa de clavegueram, que s’ha produït un enfonsament
parcial del paviment de la via pública, presumptament per alguna fuita de les
canonades, tal com ha passat amb anterioritat amb altres pous de la mateixa
avinguda. Aquesta afectació s’haurà de reparar amb caràcter d’urgència, per tal
de garantir la seguretat dels vianants i del trànsit rodat.
El mateix dia es va restringir el pas de vehicles pel punt afectat i des del passat
dimecres dia 30 que l’empresa Patran Costa Dorada Està executant els treballs
d’arranjament.
- El Ministeri de la Presidència, relacions amb les Corts i Igualtat, d’acord amb la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 i el

JOSEP LLOP TOUS
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JOAN MORLÀ I MENSA

- Traslladar que l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la seva tècnica del
Departament de Projectes i Obres, Àrea d’Execució d’Actuacions, Sra. Carme
Cervero Capdevila, ens ha informat que respecte de l’EDAR 1, la concessionària
de l’obra ha acabat i només manca que l’empresa ENDESA instal·li una torre de
mitja tensió per a la portada del subministrament elèctric, obra per a la que
requereix llicència municipal. Afegir que consultat el registre municipal d’entrada
no consta, a data d’avui, que s’hagi presentat aquesta sol·licitud. També ha
informat que les obres de l’EDAR es poden donar per finalitzades a manca de
realitzar petites adequacions que es resoldran durant el període de prova de
l’equipament, i que per aquest test es necessita que arribin aigües per depurar.
- Informar que el proper dia 8 de febrer, a dos quarts de dotze i fins a dos quarts
d’una, el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Honorable Senyor
Chakir el Homrani Lesfar té programat visitar el municipi, signar el llibre d’honor
de l’ajuntament i anar a visitar el projecte d’habitatge social que es promou a la
fàbrica.
- L’actual responsable de la concessionària del bar restaurant de la Torre d’en
Guiu ha informat a l’ajuntament, verbalment, que té la intenció de cessar en la
prestació del servei, doncs les relacions entre els socis de la mercantil
concessionària estan molt deteriorades i la gestió es fa inassolible. Estem a
l’espera que s’oficialitzi el posicionament de la concessionària per actuar en
conseqüència.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
CORRESPONENT A DESEMBRE 2018 (4).

REMESA

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del pacte d’Estat contra la violència de gènere ens ha atorgat
un ajut per import de 1.454,18 € per a la lluita contra la violència de gènere. Caldrà
aplicar aquests fons a campanyes de sensibilització i prevenció, creació o millora
d’instruments de coordinació o cooperació, serveis municipals d’atenció i
informació a les víctimes, formació especialitzada en matèria d’igualtat o contra la
violència o creació i reforç dels punts de trobada familiar i en caldrà la justificació
abans del 30 de juny de 2019.
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 34 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018 (4) per un import de
33.744,47 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 34 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018
(4) i que ascendeix l’import total de 33.744,47 €.

Segon.

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

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

JOSEP LLOP TOUS
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Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
CORRESPONENT A GENER DE 2019.

LA

REMESA

DE

FACTURES
5

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 1 – REMESA DE FACTURES GENER 2019 per un import de 22.537,98
euros.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 1 – REMESA DE FACTURES GENER 2019 i que
ascendeix l’import total de 22.537,98 €.

Segon.

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

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

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

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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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. D'APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT CORRESPONENTS AL MES DE GENER DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2018, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost municipal, que es transcriuen a
continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:

JOSEP LLOP TOUS
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“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de gener de 2019,
número 2019/04, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.
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I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

JOAN MORLÀ I MENSA

IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Atès l’acord de Ple de data 8 de novembre de 2018 en relació a l’aprovació dels
increments retributius del personal funcionari i laboral de la Corporació, així com
de la corresponent regularització que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal de l'exercici de 2018, automàticament prorrogat per al

JOSEP LLOP TOUS
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III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
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present exercici econòmic fins a l’entrada en vigor del nou pressupost
municipal.
8

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.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de gener de 2019, així com dels increments retributius dels empleats
públics l’ajuntament, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total: 73.335,15 €
Cost seguretat social: 17.229,71 €
Líquid a percebre pels empleats: 48.834,91 € (quaranta-vuit mil vuitcents trenta-quatre euros amb noranta-un cèntims).

Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.”

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

JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS CANDIDATS I CANDIDATES QUE
HAN SUPERAT ELPROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE
LLOCS DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU I CONSTITUCIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL RESULTANT.
Arribat aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde, examinada la documentació
que consta en l’expedient, i informat que a data d’avui s’han presentat nous
recursos contra la substanciació del procés selectiu, proposa deixar-lo pendent
sobre la taula, a fi i efecte d’obtenir els informes necessaris per a la resolució
d’aquelles reclamacions.
Acte seguit és sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un millor
estudi.
7. PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS I MANTENIMENT
DELS EQUISP DE DESFIBRIL·LACIÓ DEL MUNICIPI
Es dona compte de la següent proposta:
“Per tal de mantenir en òptimes condicions de funcionament els diferents equips
de desfibril·lació del municipi, es considera escaient i necessària la subscripció
d’un contracte de manteniment i l’adquisició de diferents recanvis que permetin,
en cas de necessitat, una ràpida intervenció dels serveis tècnics, minimitzant al
màxim la inoperativitat dels equips en cas d’avaria.
Pel subministrament d’aquest material i la contractació del manteniment
esmentat, s’ha demanat pressupost a l’empresa SANIFORM (Francisco José
Florido Carrasco), que ha presentat oferta per un import total de dos mil cent
noranta-un euros amb setanta-dos cèntims (2.191,72 €) IVA inclòs.

JOSEP LLOP TOUS
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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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
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de material divers i del
manteniment dels equips de desfibril·lació del municipi al contractista
Francisco José Florido Carrasco (SANIFORM), mitjançant el
procediment del contracte menor, per un import de mil vuit-cents onze
euros amb trenta-quatre cèntims (1.811,34 €) i tres-cents vuitanta
euros amb trenta-vuit cèntims (380,38 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil cent noranta-un euros amb
setanta-dos cèntims (2.191,72 €) amb càrrec a la partida 920/21300
del pressupost municipal prorrogat per l’exercici de 2019.

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 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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Quart.-

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
11

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

26/06/2019 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DE SENYALS VIÀRIES I BANDES
REDUCTORES DE VELOCITAT PER DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI.
Es dona compte de la següent proposta:
“Amb la finalitat de garantir la correcta viabilitat a diferents llocs del municipi,
l’arquitecte tècnic municipal ha efectuat visites d’inspecció i ha determinat la
necessitat de incloure noves senyals viàries al carrer del Mas de Meneguet, a
la urb. Parc de Llevant, on cal instal·lar una senyal vertical S-850 pels vehicles
que circulen en direcció a la carretera T-2039 i al carrer Coll de Tapioles de la
urbanització Bonaigua, on cal instal·lar una senyal d’advertiment de perill per
doble sentit de circulació a partir d’un punt concret d’aquesta via i reductors de
velocitat abans del pas de vianants que es troba en aquest mateix carrer.
Pel subministrament de les diferents senyals i les bandes reductores de s’ha
demanat pressupost a l’empresa Serveis Vials del Vallès que ha presentat

JOSEP LLOP TOUS
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oferta per un import de mil dos-cents quaranta-un euros amb setanta cèntims
(1.241, 70 €) més dos-cents seixanta euros amb setanta-sis cèntims (260,76 €)
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, PROPOSO que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de les senyals viàries i
les bandes reductores de velocitat, que s’han d’instal·lar en diferents
punts del municipi, d’acord amb les recomanacions efectuades per
l’arquitecte tècnic municipal, amb l’empresa Serveis Vials del Vallès
SL, mitjançant el procediment del contracte menor, per un import de
(1.241, 70 €) més dos-cents seixanta euros amb setanta-sis cèntims
(260,76 €) en concepte d’IVA.

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 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 d juliol.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de mil cinc-cents dos euros amb
quaranta-sis cèntims (1.502,46 €) amb càrrec a la partida 1532 /
21000/01 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.

26/06/2019 Alcalde

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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT
DE CULTURA, OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL, PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS PER A LES BIBLIOTEQUES
INTEGRADES EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, es dóna publicitat a
l’acord de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, mitjançant el qual
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap
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en l’àmbit de les biblioteques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7784 del dia 9 de gener de 2019.
14

Posteriorment, mitjançant RESOLUCIÓ CLT/49/2019, de 9 de gener, s'aprovà
la convocatòria, en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de
llibres i de diaris per a l'any 2019, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7792 del dia 21 de gener de 2019.
Aquest Consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions
esmentada, amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca
municipal i els serveis que s’hi presten.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions promoguda
pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
per a l’adquisició de llibres i de diaris per a les biblioteques integrades
en el Sistema de Lectura Pública, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal.

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 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
als efectes del que disposen les bases de la convocatòria.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT
DE CULTURA, OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL, PER A
L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, es dóna publicitat a
l’acord de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, mitjançant el qual
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions
en l’àmbit de les biblioteques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7784 del dia 9 de gener de 2019.
Posteriorment, mitjançant Resolució CLT/48/2019, de 9 de gener, s'aprovà la
convocatòria, en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions
en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019.
Aquest Consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Secretari-Interventor
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26/06/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb la finalitat
d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca municipal.
16

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 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.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions promoguda
pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfics de la
biblioteca municipal.

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 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
als efectes del que disposen les bases de la convocatòria.

Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”
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.

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ D’UN
ENFONSAMENT DEL FERM DE LA 2a AVINGUDA DE LA URBANITZACIÓ
MAS DE PALLARÈS AMB CARÀCTER D’EMERGÈNCIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

“En data 25 de gener de 2019, el Sr. Teodor Ramos Caulas va presentar un
escrit exposant l’existència d’un enfonsament del ferm de la Segona Avinguda
de la urbanització Mas de Pallarès, a l’alçada de la parcel·la núm. 13.
L’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, en data 28 de gener,
va realitzar una inspecció per valorar l’estat de la via pública, constatant que a
continuació d’un dels pous de la xarxa de clavegueram s’havia produït un
enfonsament parcial de la via pública, presumptament per alguna fuita de les
canonades. Per tal de garantir la seguretat dels vianants i del trànsit rodat,
l’arquitecte recomana en el seu informe la reparació, amb caràcter d’urgència,
de l’esvoranc esmentat.
En el mateix informe es detallen els treballs que s’han d’efectuar per reparar
l’esvoranc i que tot seguit es detallen:
-

Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l’excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l’extrem de capçalera.
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l’adhesiu i
encaix de peces.
Realització de proves de servei.
Execució del reblert envoltant.

JOSEP LLOP TOUS
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Es dona compte de la següent proposta:
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Compactació.
Pavimentació de barreja bituminosa continua en calent.
18

Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per
reparar l’esvoranc, s’ha demanat pressupost a l’empresa PATRAN COSTA
DORADA SL que ha presentat oferta per un import de dos mil nou-cents euros
(2.900,00 €) més sis-cents nou euros (609,00 €) en concepte d’I.V.A.

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 2015/349, de 27 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes d’obra
d’import inferior a 40.000 euros i que en aquest supòsit es podran adjudicar
directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient incorporarà
informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOSEP LLOP TOUS
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa PATRAN
COSTA DORADA SL, es proposa contractar els seus serveis.
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Primer.- Contractar les obres consistents en la reparació de l’esvoranc del
ferm de la Segona Avinguda de la urbanització Mas de Pallarès,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa
PATRAN COSTA DORADA SL, per un import de dos mil nou-cents
euros (2.900,00 €) més sis-cents nou euros (609,00 €) en concepte
d’I.V.A.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres mil cinc-cents nou (3.509,00 €)
amb càrrec a la partida 1532/21000 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Cinquè.- 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 Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. TORN OBERT DE PARAULES

JOSEP LLOP TOUS
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Quart.-
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No n’hi ha.
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I quan són dos quarts menys cinc de sis 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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