ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
MAIG DE 2020.
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Al Centre Cultural del Catllar, essent les sis de la tarda del dia catorze de maig
de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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 Mensa
REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
REGIDORS/ES CONVIDATS/DES:
Montserrat Mestre Anguera
Francesc Saigí Núñez
SECRETARI:
Jordi Cabré Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA DE PLATJA DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU.
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat.
Acte seguit 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 MAIG DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 7 de maig de 2020, 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 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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Cal remuntar-nos a anteriors legislatures per buscar la gestació i construcció
de les estacions depuradores d’aigües residuals del municipi, moment en el
que es va assolir un acord verbal paral·lel, entre la Conselleria de Justícia,
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ajuntament per, que possibilitava la connexió
de es urbanitzacions existents en aquell moment, sense cost.
Aquest acord verbal es va veure compromès quan mitjançant la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
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comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid
de carboni, es va establir la taxa per a l’accés a infraestructures de
sanejament en alta, que gravava les connexions des d’aquell moment, sense
excepcions.
Davant aquesta situació, des de l’equip de govern es va començar a buscar
una solució per aquelles urbanitzacions que encara no estaven connectades a
la xarxa en alta, però que ja estaven executades o previstes al planejament,
tot fent reunions amb els responsables de l’ACA i del Departament de Justícia
a diferents nivells, amb insistència, constància.
No ha estat fins a l’aprovació i publicació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 8124, de 30 d’abril de 2020) que s’ha
aconseguit introduir una exempció a la taxa que permet tornar a l’escenari
inicial de connexió de les urbanitzacions preexistents sense cost.
L’article 36.2 de la Llei disposa que “Resten exempts del pagament de la taxa
els supòsits d'accés a les infraestructures de sanejament existents o previstos
en la planificació amb relació a actuacions urbanístiques en sectors pendents
de regularitzar-se des d'abans de l'aprovació del Programa de sanejament
d'aigües residuals urbanes 2005”, redacció a l’empara de la que s’hi veuen
subsumides totes les urbanitzacions del municipi que encara no gaudeixen de
la xarxa de col·lectors i estacions depuradores.
- El proper dilluns dia 18 del corrent està previst el retorn parcial i escalonat
del personal de les oficines a l’activitat presencial. S’ha previst que
s’incorporin dues persones per atendre el telèfon, tasca que fins ara feien des
del seu domicili, i que també facin atenció personal amb cita prèvia i per un
període de temps més limitat. Aquest personal rotarà setmanalment.
- Informar també que amb la nova fase de desconfinament hem tingut que
advertir a un dels bars que han obert per tenir una ocupació de la terrassa per
sobre de la permesa, actuació motivada arran d’una trucada telefònica al
vigilant municipal.
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El Sr. Daniel Polo diu que li sembla excessiva l’actuació municipal, més quan
de l’acta del vigilant no es dedueix la situació descrita.
4

- Finalment, informar que davant la situació anormal del funcionament del
servei de recollida selectiva de residus de diferents fraccions, hem plantejat
queixa telefònica al Consell Comarcal i en breu trametrem un escrit en aquest
mateix sentit. Des de l’empresa concessionària ens han informat que la
deficient prestació del servei està motivada per l’avaria de dos dels tres
camions adscrits al servei.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2020 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 8 – REMESA DE FACTURES MAIG 2020 (1) per un import
de 22.388,25 €.
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 la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2019, prorrogats fins a l’aprovació del pressupost 2020,
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 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Primer.

Segon.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 8 – REMESA DE FACTURES MAIG
2020 (1) i que ascendeix l’import total de 22.388,25 euros.
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 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.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT AMB
L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA
(EMATSA) EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN
SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL, PER FER FRONT AL
PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari
d’aigua de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acords presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA va passar a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
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Mitjançant el present conveni es pretén establir la col·laboració entre
l'Ajuntament del Catllar i EMATSA a fi de coordinar esforços dirigits a
optimitzar l'aplicació del Fons Social Extraordinari d’EMATSA per l'any 2020
destinat a persones o unitats familiars i/o de convivència en situació de
necessitat i urgència social.
De ben segur que a conseqüència de la pandèmia del COVID-19
malauradament l’economia de moltes famílies se’n ressentirà.
Els ajuts seran destinats a sufragar deutes generats per la prestació del servei
de subministrament domiciliari d’aigua potable i estan dirigits a famílies que
per la seva situació socioeconòmica no puguin fer front al pagament de les
factures d’aigua. El referit Fons Social està dotat amb 6.500 € per a l’exercici
2020.
Els ajuts caldrà sol·licitar-los als serveis socials de l’Ajuntament del Catllar, i
l’empresa EMATSA n’és la responsable de la concessió dels ajuts i del seu
procediment.
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.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar el Conveni signat amb EMATSA en relació a la concessió
d’ajuts a persones en situació de necessitat i urgència social, per
fer front al pagament del subministrament d’aigua per a l’exercici
2020.

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 l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües
de Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, en legal
forma.
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Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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
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 Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PERCENTATGE
DE JORNADA LABORAL DE LA PROFESSORA DE MÚSICA S M LL.
Es dona compte de la següent proposta:
A l’inici del curs 2019/20 dels ensenyaments musicals que imparteix aquest
ajuntament, la professora Sra. S.M.LL., tenia atribuïda una jornada laboral de
3,91 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del 10,43%.
En data 2 de novembre de 2019, després de produir-se la baixa d’una alumne
de flauta la jornada laboral va passar a ser del 7,28%, 2,73 hores setmanals,
d’acord amb l’annex del contracte, signat per ambdues parts.
En data 25 de març de 2020 l’escola de música va rebre correu electrònic
d’una alumna comunicant que es donava de baixa de les classes de flauta.
En relació a aquesta baixa, la direcció de l’escola de música ha comunicat a
l’ajuntament que les hores setmanals de la Sra. S.M.LL. passen a ser: 1,17
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És per això que cal ajustar el contracte de la Sra. S.M.LL. reduint les hores
que venia fent, resultant un percentatge de jornada del 3,12%
La situació descrita, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut del Treballadors,
suposa una modificació de les condicions de treball atès que es produeix una
modificació del temps de treball, respecte el contracte signat inicialment.
Vist el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
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 2019/532, de 5 de juliol.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la modificació del percentatge de jornada laboral de la
treballadora municipal Sra. S.M.LL. que quedarà establert en el
3,12% (1,17 hores setmanals).

Segon.

Advertir a la persona interessada que:

Tercer.

-

El present canvi no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut
15 dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i
renúncia a exercitar les accions legals previstes per a la seva
impugnació.

-

Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del
servei, aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment
contradictori incoat a l’efecte.
Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que si
es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una demanda
davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos, a comptar
de l’endemà de la seva notificació.
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Quart.

Donar trasllat d’aquesta resolució a la gestoria perquè prepari
l’annex de modificació del contracte inicial i procedeixi,
posteriorment, a la comunicació a la Seguretat Social dels canvis
que es produeixin.”

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 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.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA DE PLATJA DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
Les piscines municipals d’estiu estan ubicades a la zona lúdica de la Torre
d’en Guiu. El recinte consta d’accés principal, vestidors, dutxes, serveis,
infermeria, i magatzem situats a la planta baixa de l’edifici de la Torre d’en
Guiu, sala de màquines i instal·lació depuradora a la planta soterrani de
l’edifici i zona exterior amb piscina gran, piscina petita, zona de platja
pavimentada amb dutxes exteriors i zona solàrium amb gespa natural.
Per tal d’arranjar i millorar el paviment exterior de la zona de platja,
l’ajuntament ha encarregat a l’arquitecte de l’ajuntament el Sr. Jonathan López
Skoog, la redacció de la memòria valorada per la substitució del paviment
d’aquesta zona.
La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 40.036,49 € (quaranta
mil trenta-sis euros amb quaranta-nou cèntims), IVA inclòs.
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Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS,
l'obra té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment,
reforma o gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del
mateix ROAS.
Alhora ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del ROAS, i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, essent els
següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment
descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la
documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals
destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de
qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi
sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, si escau.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a l’article 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost
ascendeix a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació
d’aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
2019/532 de data 5 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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Primer.

Segon.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària
per la substitució del paviment de la zona de platja de les piscines
municipals d’estiu, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog,
amb un pressupost d’execució per contracta de 40.036,49 €
(quaranta mil trenta-sis euros amb quaranta-nou cèntims), IVA
inclòs, amb el benentès que si durant el període d’informació pública
no es presentessin al·legacions esdevindria definitivament aprovada
sense necessitat de posterior acord.
Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

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 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.
7. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé el Sr. Carles Guillén per manifestar que veïns de la zona de ponent del
terme municipal es queixen perquè no arriba el desplegament de la xarxa de
fibra òptica. Caldrà revisar els expedients d’autorització per garantir que cap
retard sigui imputable a l’ajuntament i, alhora, poder demanar a les empreses
una major celeritat.
El Sr. alcalde respon afirmativament.
I quan manquen deu minuts per les set de la tarda i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
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