ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
JUNY DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia onze de juny
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
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 4 DE JUNY DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de juny 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- En aquest mateix apartat de la darrera sessió d’aquesta Junta de Govern
Local, la corresponent al 4 de juny de 2020, ja es va explicar que s’estaven
produint desajustos amb la posada en funcionament del servei de recollida
selectiva de residus. Com que la situació ha passat a ser delicada, amb
increment considerable de queixes del veïnat i, en alguns punts, acumulació de
residus fora dels contenidors, s’ha convingut realitzar un estudi en que cada dia
un funcionari de l’ajuntament revisi cada illa de contenidors per veure’n l’estat i
així valorar amb dades a la ma quina es l’estratègia adequada per esmenar i
millorar el servei. Un cop tinguem aquesta informació, ens reunirem amb
l’empresa concessionària.
- S’han adquirit un total de quatre tòtems per distribuir entre diferents
dependències municipals per fer ben visible als usuaris i al empleats on hi ha un
punt de subministrament de gel hidroalcohòlic. En breu es procedirà a la seva
instal·lació i posada en servei.
- Informar que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona a la
seva sessió del passat 5 de juny ha aprovat definitivament la modificació puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit de la fàbrica,
documentació en tràmit des de 2019 i que permetrà salvar el patrimoni fabril de
la vila gràcies a la col·laboració pública i privada.
- Finalment informar que la Diputació de Tarragona ha aprovat la convocatòria
d’alguns dels ajuts que habitualment ve convocant. Un cop es pugui concorre a
aquests, l’ajuntament presentarà la seva proposta.
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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 JUNY 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. 10 – REMESA DE FACTURES JUNY 2020 (1) per un import
de 124.941,70 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 10 – REMESA DE FACTURES JUNY
2020 (1) i que ascendeix l’import total de 124.941,70 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:
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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 Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
4

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES BASES
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ, PER CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE, D’UN LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE, EN RÈGIM
FUNCIONARI.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per acord de Ple de data 20 de febrer de 2020 es va aprovar inicialment el
pressupost municipal i la plantilla de personal de l’ajuntament del Catllar.
En l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019, publicada al DOGC núm. 7854 de
data 15 d’abril i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb inserció
03248 de data 12 d’abril, hi consta un lloc de treball com a personal funcionari
de carrera com a arquitecte.
Atès que l’actual arquitecte municipal el sr. Llop el proper any es jubilarà i per
tal de fer una transició en l’àmbit urbanístic del Catllar, tant extens i complex al
mateix temps, l’ajuntament considera oportú que ambdós arquitectes puguin
coincidir durant uns mesos de treball per fer-ne un bon traspàs.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’un lloc de treball
d’arquitecte, com a personal funcionari de carrera d’aquest ajuntament.
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:
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Es dona compte de la següent proposta:
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Primer.

Procedir a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant
concurs oposició, torn de lliure, d’un lloc de treball d’arquitecte, com
a personal funcionari de carrera, d’aquest ajuntament.

Segon.

Aprovar les bases d’aquesta convocatòria.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al
DOGC i a la seu electrònica.

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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN
VOLUNTÀRIA
NO
LIQUIDABLE,
LIQUIDABLE
I
EXECUTIVA
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2019, QUE FORMULA L’ORGANISME
AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (BASE).
Es dona compte de la següent proposta:

Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de recaptació
voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs d’aquest ajuntament
que formula el Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona i que
presenten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 11.12.2019):
Total càrrec
2.397.841,05 €

JORDI CABRE MARTORELL
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Aquesta alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent
proposta d’acord:
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JOAN MORLÀ I MENSA

7.077,55 €
2.390.763,50 €
2.124.191,32 €
2.181,20 €
173.209,43 €
91.181,55 €
91.181,55 €
28.995,61 €

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 11.12.2019):
Total càrrec
111.831,96 €
Baixes Exercici
654,45 €
Càrrec líquid
111.177,51 €
Ingressos Ajuntament
78.586,45 €
Ingressos Recàrrec Provincial
1.585,07 €
Relació deutors
1.293,56 €
Pendent voluntària
18.241,40 €
Pendent ajuntament
18.73,43 €
Pendent Diputació
167,97 €
Pendent any anterior
19.947,48 €
Compte de Recaptació Executiva (a 11.12.2019):
Saldo
1.358.499,31 €
Càrrecs exercici
249.702,38 €
Total càrrec
1.608.201,69 €
Ingressos exercici
290.794,61 €
Ingressos ajuntament
290.480,92 €
Ingressos recàrrec provincial
313,69 €
Baixes exercici
35.997,26 €
Total dates
326.791,87 €
Saldo ajuntament
1.280.103,66 €
Saldo Diputació
1.306,16 €
Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de què disposa l’ajuntament.
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Baixes durant l’exercici
Càrrec liquidat
Ingressat ajuntament
Recàrrec Provincial
Pendents
Pendents voluntària
Pendent ajuntament
Pendent any anterior
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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 això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar els comptes de recaptació voluntària no liquidable, voluntària
liquidable i d’executiva, corresponents a l’any 2019, i segons detall
que consta a la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Donar compte d’aquest acord en el proper ple que tingui lloc.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PREVENCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA
URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ.

El 29 de juny de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha aprovat el nou Mapa de protecció envers la
contaminació lumínica.
La normativa sectorial ve establerta per la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i
el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:

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

8bc02d45bcf34673ad11105cd35443e6001

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

7

02/07/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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La contaminació lumínica es pot definir com l'emissió de flux lluminós de fonts
artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris
per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat
els llums. Sovint es detecta com la brillantor del cel produïda per la mala
qualitat de l'enllumenat exterior, tant públic com privat. L'ús de lluminàries
inadequades, que envien el flux lluminós directament cap al cel o fora de la
zona a il·luminar, i els excessos d'il·luminació, són la causa principal de la
contaminació lumínica
El pla de la prevenció de la contaminació lumínica de l’enllumenat públic té
com a objectiu l’anàlisi de la situació energètica actual de les instal·lacions
d’enllumenat públic, amb la finalitat de determinar el potencial de reducció del
consum d’energia i definir les propostes de millora que comportin un important
estalvi energètic que es tradueix en un estalvi econòmic i en una disminució
de les emissions de CO2 equivalent.
Essent la urbanització Esplai Tarragoní, sector 11 del Planejament municipal
vigent, el punt més sensible al comptar amb una instal·lació d’enllumenat
públic poc eficient i luiminicament no ajustat a la normativa esmentada escau
la redacció d’un Pla de prevenció específic per esmenar la situació.

JORDI CABRE MARTORELL
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De la conjugació dels seus preceptes es pot resumir que un bon sistema
d’il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar de manera que permeti
desenvolupar adequadament l’activitat humana i alhora previngui la
contaminació lumínica i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament d’energia, per tant,
cal:
· Adequar la quantitat de llum a les necessitats de l’activitat que es vol dur a
terme.
· Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.
· Mantenir els llums apagats quan no es du a terme cap activitat.
· Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa adequades a la visió humana.
Els criteris fonamentals que determinen les característiques de la il·luminació
són:
· La vulnerabilitat de la zona envers la contaminació́ lumínica on estigui
ubicada.
· L’horari de funcionament de la instal·lació́ d’il·luminació́.
· L’ús al qual va destinat l’enllumenat.
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Redactat el Pla de prevenció de la contaminació lumínica de l’enllumenat
públic de la urbanització Esplai Tarragoní redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Sr. Anton M Inglés Cunillera, que consta a l’expedient i es dona per
reproduït.
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 conformitat amb l'establert en l'article 21.1de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de prevenció de la contaminació lumínica
de l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní redactat
per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Anton M Inglés Cunillera.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’acord i el Pla mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, fent avinent
que, cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord així com el Pla pel
termini de 30 dies hàbils a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant inserció a la pàgina web de l'Ajuntament, al
tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de premsa
periòdica.
Quart.-

Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant
el termini d'informació pública, el Pla quedarà aprovat definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA DE VALIDACIÓ DELS MODELATGES PER A LA
RECOLLIDA DE DADES DE LES TASQUES DELS EMPLEATS PÚBLICS
DE L’AJUNTAMENT I DE GESTIÓ DEL PARC MÒBIL.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’aprovació dels documents i formularis per a la gestió del temps de treball i
les tasques dels empleats públics de l’ajuntament.
Amb la intenció de millorar en la identificació i quantificació de les tasques
recurrents que s’han de realitzar en diferents àmbits de l’actuació de
l’ajuntament, en especial les desenvolupades a peu de carrer, cal conèixer
totes aquelles que es realitzen diàriament per planificar de forma més
ajustada les necessitats personals i materials que calen destinar a la prestació
dels serveis públics.
També escau implementar una gestió més eficient dels vehicles del parc
municipal que passa per controlar es funcions a que es destinen i els temps
de trànsit emprats per tal de racionalitzar els recursos.
Finalment, també cal garantir una major presència de la guàrdia municipal als
diferents nuclis urbans i la constatació d’aquesta.
Per tot això s’han configurat un seguit de documents que permetran assolir els
objectius especificats.
Examinats els documents intitulats “protocol de sol·licitud i lliurament de claus
dels vehicles municipals” i els diferents “informes de serveis” que consten a
l‘expedient i es donen per reproduïts.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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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.

02/07/2020 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Donar conformitat als documents intitulats “protocol de sol·licitud i
lliurament de claus dels vehicles municipals” i els diferents “informes
de serveis” que consten a l‘expedient i es donen per reproduïts.

Segon.

Donar conformitat als protocols d’ús dels documents referits al
primer punt d’aquesta resolució.

Tercer.

Donar trasllat dels documents esmentats i de les instruccions
necessàries al personal de la brigada municipal, cos de la guàrdia
municipal i agutzil de l’ajuntament pe a la seva implementació a
partir del dia 22 de juny de 2020.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són passen tres minuts de dos quarts de set de la tarda i no havent-hi
més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari, estenc la present acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap

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

8bc02d45bcf34673ad11105cd35443e6001

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

11

