AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
JUNY DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del catorze
de juny de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcaldepresident, 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:
ALCALDE-PRESIDENT:
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 7 DE JUNY DE
2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.022(422)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 7 de juny 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 anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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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:
- La Diputació de Tarragona ha nomenat un membre titular i suplent per tal de
formar part del tribunal de selecció del concurs oposició de quatre places
d’administratiu mitjançant promoció interna.
- El Consell Comarcal del Tarragonès té previst reeditar el programa
OBSERVATORI DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS, dirigit a detectar
situacions de vulnerabilitat i soledat, des d’una perspectiva preventiva a persones
majors de 82 anys que visquin soles o en parella.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 14 – REMESA DE FACTURES JUNY 2018 (1) per un import de
48.808,84 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.
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
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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 14 – REMESA DE FACTURES JUNY 2018 (1) i que
ascendeix l’import total de 48.808,84 €.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

4.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
-

Adquisició d’un vehicle 4x4 de l’Agència Catalana de l’aigua.

S’ha rebut la resolució de l’Agència Catalana de l’aigua de data 7 de juny de
2018 per la que se’ns adjudica el vehicle 4x4 marca MITSUBISHI MONTERO
matricula 6535GKG.
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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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 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, 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.
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica 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 14.000 €.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adquirir el vehicle 4x4 MITSUBISHI MONTERO matricula 6535GKG.
a l’Agència Catalana de l’aigua, d’acord amb la seva resolució
d’adjudicació de data 7 de juny de 2018.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI
DURANT EL 2018 (CODI 1.4.6 2018.032(458)).
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Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió de l’oferta
turística i cultural del municipi, creu necessari contractar 180 espots publicitaris
a les campanyes de Tacdotze televisió i col·laborar en l’esponsorització de dos
magazines d’estiu en els quals es donarà a conèixer l’activitat del poble i les
seves entitats. A canvi d’aquestes col·laboracions, Tacdotze televisió
promocionarà aquells tres o quatre esdeveniments del municipi que, al llarg de
l’any, l’ajuntament consideri més importants.
L’empresa Tacdotze Entitat Pública Empresarial, un canal de Televisió de
proximitat equipat convenientment per afavorir la difusió, el coneixement i al
divulgació dels principals esdeveniments del territori, que compta amb la
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca, a formulat la seva
oferta econòmica per un import de 3.380 euros més 709,80 del 21% d’IVA fent
un total de 4.089,80 euros.
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
subministrament 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 14.000 €.
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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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Dur a terme el contracte de serveis de publicitat i de col·laboració en
l’esponsorització de programes de Tacdotze televisió i adjudicar-lo,
pel procediment del contracte menor, al contractista Tacdotze Entitat
Publica Empresarial, per un import de 3.380,00 euros més 709,80 del
21% d’IVA fent un total de 4.089,80 euros.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 4.089,80 euros amb càrrec a la
partida 920/22602 del vigent pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ DE
L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ DE DUES
PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU QUE PRESENTA
L’ADJUDICATÀRIA CASANOVA BERTRAN SL (1.4.6 2018.015(167)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2018 es va aprovar
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció de dues pistes de pàdel i
es varen adjudicar els treballs a l’empresa Casanova Bertran SL per un import de
de quaranta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (41.258,05
€) i vuit-mil sis-cents seixanta-quatre euros amb dinou cèntims (8.664,19 €) d’IVA.
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Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat la certificació núm. 1, per un import de cinc mil cinc-cents cinquanta set
euros amb vint-i-tres cèntims (5.558,23 €).
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació núm. 1 corresponent a l’obra municipal
ordinària de construcció de dues pistes de pàdel, per un import de
cinc mil cinc-cents cinquanta set euros amb vint-i-tres cèntims
(5.558,23 €).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa
adjudicatària.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE
CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU
QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA CASANOVA BERTRAN SL (1.4.6
2018.015(167)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2018 es va aprovar
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció de dues pistes de pàdel i
es varen adjudicar els treballs a l’empresa Casanova Bertran SL per un import de
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de quaranta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (41.258,05
€) i vuit-mil sis-cents seixanta-quatre euros amb dinou cèntims (8.664,19 €) d’IVA.
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat l’acta de preus contradictoris número 1, respecte d’aquelles unitats d’obra
que no existien inicialment en el, projecte adjudicat i que han resultat necessàries
per la correcta execució de l’obra.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’acta de preus contradictoris número 1 de l’obra municipal
ordinària de construcció de dues pistes de pàdel.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma
adjudicatària.”

a l’empresa

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ
ADDICIONAL
DE
L’OBRA
MUNICIPAL
ORDINÀRIA
DE
CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU
QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA CASANOVA BERTRAN SL (1.4.6
2018.015(167)).

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2018 es va aprovar
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció de dues pistes de pàdel i
es varen adjudicar els treballs a l’empresa Casanova Bertran SL per un import de
de quaranta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (41.258,05
€) i vuit-mil sis-cents seixanta-quatre euros amb dinou cèntims (8.664,19 €) d’IVA.
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat la certificació núm. 1, addicional, per un import de dos mil vuit-cents onze
euros amb noranta vuit cèntims (2.811,98 €).
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

.
Segon.

Aprovar la certificació núm. 1 addicional corresponent a l’obra
municipal ordinària de construcció de dues pistes de pàdel, per un
import de dos mil vuit-cents onze euros amb noranta vuit cèntims
(2.811,98 €).
Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa
adjudicatària.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
CORRESPONENT A L’ANY 2018(1.6 2018.026(457)).

Es dóna compte de la següent proposta:
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“L’oferta pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de
personal laboral que l’Ajuntament necessita cobrir.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 12 d’abril de 2018 es va aprovar el
pressupost municipal per al present exercici, la plantilla orgànica de personal i la
relació de llocs de treball, essent sotmès l’expedient administratiu al preceptiu
tràmit d’informació púbica al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
tauler d’edictes de l’ajuntament.
Vist que a la referida plantilla de personal hi ha diverses places vacants què s’han
de cobrir i se’ls ha dotat de consignació pressupostaria adequada i suficient.
Vist el que ve establert en els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats
Locals i a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
Alhora, vist l’establert a l'article 53.1. h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya en quant a la competència per a l’adopció del present acord.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018 que es detalla tot
seguit:

1. Funcionaris de carrera
Plaça
Vigilant

Vacant
1

Selecció
CO

Lliure

2. Personal laboral fix
Plaça
Conserge
Arquitecte

Vacant
1
1

Selecció
CO
CO

PI
Lliure
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Auxiliar administratiu/va
Llegenda:
CO: Concurs Oposició

1

CO

Lliure

PI: Promoció Interna

Segon.

Procedir a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE
LABORAL PER L’EXERCICI 2018 (1.4.6. 2018.033(474)).

GESTIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament necessita externalitzar i per tant contractar el servei de gestió
laboral en relació a les següents activitats:
- Assessorament i consultes verbals o per e-mail, sobre temes de caire laboral,
personal funcionari, càrrecs electes o Seguretat Social.
- Tramitació de les altes i variacions de treballadors a la Seguretat Social.
- Confecció, tramitació i registre via contrat@ dels contractes del personal
laboral.
- Redacció dels contractes de treball, amb les seves clàusules específiques.
- Control dels venciments dels contractes de treball temporals.
- Confecció, tramitació i registre de les prorrogues dels contractes del personal
laboral.
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- Tramitació de variacions contractuals Annexes: Variació jornada, de categoria,
etc).
- Comunicació a la Seguretat Social, de les baixes per fi de contracte dels
treballadors.
- Confecció de la plantilla per al registre d'hores a treballadors a temps parcial.
- Formalització i gestió informatitzada de nòmines mensuals i de pagues extres.
- Formalització i càlcul de rebuts de saldo i liquidació per finalització del
contracte per qualsevol causa.
- Embargament de sous i salaris que es comuniquin.
- Confecció dels fulls de salari mensuals i pagues extres Manteniment de les
variables mensuals (Bestretes, embargaments, dietes, etc).
- Confecció dels fulls de salari per endarreriments.
- Control i actualització dels conceptes salarials (personals, triennis, Llei
pressupostos generals de l'Estat, etc).
- Càlcul de les retencions per IRPF.
- Lliurament de fitxers pet transferir al banc les nòmines mensuals. Confecció i
tramitació de les remeses bancàries.
- Relació de dietes i indemnitzacions per assistència dels càrrecs electes a les
sessions dels òrgans col·legiats.
- Emissió de llistes o resums amb caràcter mensual de les nòmines, individuals
o per seccions, de departaments, de desglossament per conceptes, etc.
- Confecció de fitxers CRA (conceptes retributius abonats) per enviar a la
Seguretat Social.
- Confecció del Certificat d'empresa per finalització del contracte. Presentació
telemàtica mitjançant el sistema certifica2.
- Redacció de cartes de sanció i amonestació.
- Redacció de cartes d'acomiadament, modificació substancial de les
condicions de treball, així com els corresponents càlculs d'indemnitzacions.
- Tramitació del comunicat d'accidents de treball, d'alta, baixa i confirmació, tant
pet accident de treball com de malaltia (davant la mútua i la Seguretat Social),
i seguiment administratiu.
- Informació de les circumstancies dels AT.
- Repercussió de les baixes i altes d'IT en els fulls i les cotitzacions.
- Carta de comunicació al treballador per venciment del contracte de treball
- Càlcul, confecció i comunicació pel Sistema RED o Cret@ de les cotitzacions
Socials, dels mesos en curs (RNT i RLC).
- Certificat, conforme s'està al corrent de pagament de la TGSS.
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S’ha sol·licitat pressupost a la gestoria Sugranyes de reconeguda solvència en
l’àmbit de l’assessorament a la majoria d’ajuntaments de la província en les
matèries objecte d’aquesta contractació. El preu ofertat és una quota mensual
de 10,00 euros per treballador més l’IVA corresponent.
S’ha calculat el valor estimat del contracte, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre
de 2018 en 3.500,00 euros.
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 14.000 €.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar els treballs de gestió laboral enumerats en la part expositiva
a la Gestoria Sugranyes, per un import mensual de 10,00 euros per
treballador més l’IVA corresponent, i pel període compres entre l’1 de
juliol i el 31 de desembre de 2018. d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
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Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

Cinquè. Iniciar, durant la vigència d’aquest contracte, un procediment de
contractació obert que correspongui d’acord amb la vigent normativa
en matèria de contractació pública, per tal de procedir a la
contractació dels serveis esmentats en la part expositiva per un
període superior a un any.”
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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE GESTIÓ FISCAL
PER L’EXERCICI 2018 (1.4.6 2018.034(475)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament necessita externalitzar i per tant contractar el servei de gestió
fiscal en relació a les següents activitats:
- Confecció de les declaracions corresponents a partir de les dades que ens
facilita el client.
- Presentació telemàtica dels impostos i sol·licitud del NRC al banc (si escau).
- Tramitació declaració d'IVA Règim General estimació directa simpl. (Model
303).
- Consultes i assessorament de caràcter fiscal.
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- Elaboració de la comptabilitat d'acord amb el Pla General Comptable 2007:
Diari d'assentaments, compte d'explotació, balanços, etc.
- Confecció dels llibres registre d'IVA (Emeses, rebudes i bens d'inversió).
S’ha sol·licitat pressupost a la gestoria Sugranyes de reconeguda solvència en
l’àmbit de l’assessorament a la majoria d’ajuntaments de la província en les
matèries objecte d’aquesta contractació. El preu ofertat és una quota mensual
de 120,00 euros, la confecció del resum anual d’IVA Model 390, 50,00 euros i
la confecció del resum anul·la d’operacions comercial Model 347, 60,00 euros,
tots ells més l’IVA corresponent
S’ha calculat el valor estimat del contracte, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre
de 2018 en 1.100,00 euros.
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 14.000 €.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Primer.

Adjudicar els treballs de gestió fiscal enumerats en la part expositiva
a la Gestoria Sugranyes, per preu ofertat consistent en una quota
mensual de 120,00 euros, la confecció del resum anual d’IVA Model
390, 50,00 euros i la confecció del resum anul·la d’operacions
comercial Model 347, 60,00 euros, tots ells més l’IVA, i pel període
compres entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018. d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

Cinquè. Iniciar, durant la vigència d’aquest contracte, un procediment de
contractació obert que correspongui d’acord amb la vigent normativa
en matèria de contractació pública, per tal de procedir a la
contractació dels serveis esmentats en la part expositiva per un
període superior a un any.”
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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE PIMEC COMERÇ I L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR RELATIU A
LA TAULA DEL COMERÇ DEL BAIX GAIÀ (1.3.3. 2018.004(454)).
Es dóna compte de la següent proposta:
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“L’Ajuntament de El Catllar, té l’objectiu de potenciar el comerç i les petites i
mitjanes empreses comercials i de serveis que operen en el municipi, amb
l'objectiu d'impulsar la coordinació, i la cooperació tècnica i comercial, així com
l'intercanvi d'experiències.
PIMEC Comerç és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus
objectius defensar i representar els interessos dels petits i mitjans empresaris
comerciants de Catalunya per fer que el comerç de proximitat sigui competitiu i
compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l'economia.
PIMEC Comerç, com a agent social i patronal d'abast nacional, té representació
a tots els territoris de Catalunya a través de les seves 14 seus. Gràcies a
aquesta presència, PIMEC Comerç vertebra l'associacionisme comercial a
Catalunya i constitueix un interlocutor de caràcter transversal per a les diferents
Administracions Públiques.
Essent per tant concurrents els interessos de l'ajuntament i de la PIMEC
Comerç, això possibilita un marc de col·laboració, que cal fixar mitjançant la
signatura d’un conveni on s’estableixen els pactes i clàusules que facin possible
aquest objectiu.
Per tal de formalitzar aquesta relació s’ha elaborat el document, que consta en
l’expedient i es dóna per reproduït, en el que es fixen les condicions i
s’estableixen les obligacions mútues entre ambdues parts.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni de Col·laboració entre PIMEC COMERÇ i
l’AJUNTAMENT DEL CATLLAR que estableix el marc de
col·laboració entre ambdues entitats per tal de portar a terme la
TAULA DEL COMERÇ DEL BAIX GAIÀ, i promoure accions de
millora en el desenvolupament dels comerç local i de proximitat i
establir vincles entre els municipis i les associacions de comerciants,
restauradors i empresaris.
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Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a PIMEC COMERÇ i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, en
legal forma.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són un quart 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.
L’Alcalde

El Secretari.
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