ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE
JULIOL DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent el dia setze de juliol de dos-mil vint,
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:
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 2 DE JULIOL DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de juliol 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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

17/08/2020 Alcalde

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Informar que en el marc del programa de col·laboració social promogut per
l’ajuntament intitulat “FOMENT DE L'OCUPACIÓ I REINSERCIÓ LABORAL:
SUPORT ADICIONAL ALS SERVEIS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT A CAUSA
DEL COVID-19” i que ha estat atorgat per contractar tres treballadors durant sis
mesos, s’han incorporat les tres persones candidates seleccionades de les cinc
proposades i han iniciat la seva prestació des del passat dia 8 de juliol. Avui
mateix, una de les persones incorporades ha causat baixa perquè ha estat
contractada laboralment. Continuarem amb el projecte amb les dues persones
que resten.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/567,
DE 30 DE JUNY, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE JUNY DE
2020.

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de juny de 2020,
que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries,
corresponents a les diferents situacions administratives i serveis o treballs
extraordinaris del personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per l’exercici de
2020, que es transcriuen a continuació:
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16/08/2020 Secretari-Interventor

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/567, de 30 de
juny:
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“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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
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.
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.
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”.
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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.
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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.”

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, resolc:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de juny de 2020, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

83.433,50 €
21.049,89 €
62.383,61 €
49.651,20 €

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.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local
per a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/567, de 30 de juny, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
juny de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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 2020.

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

b051d5c1ba634279bfe6236fa8bc2320001

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

4

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
5

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant providència de l’alcaldia s’inicià l’expedient administratiu per a la
declaració com a bé no utilitzable l’ordinador portàtil ASUS Model K550CA
fabricat el 2014.
L’enginyer informàtic de l’ajuntament ha emès informe en que declara el bé
com a no utilitzable en tant que no es susceptible de ser utilitzat per al servei
públic ni ser normalment aprofitat. Alhora li aprecia un valor residual de 100 €,
molt per sota del 25% del seu valor d’adquisició.
El veí Sr. A L L, ha manifestat la seva voluntat d’adquirir l’ordinador de forma
directa i, informat al respecte, pel valor resultant de l’informe ara citat, haventse doncs, donat compliment al tràmit d’audiència preceptiu a l’interessat, a
més de requerir-lo a l’acceptació expressa de la taxació practicada, que ha de
constituir el preu de venda dels béns no utilitzables en qüestió.
Vist l’informe del secretari interventor en quant al procediment a seguir i
l’adequació de l’actuació a la legalitat vigent.
D’acord amb l’article 13 del Reglament de patrimoni dels ens locals, tenen la
consideració de béns no utilitzables aquells que, per deteriorament,
depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a
l’aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació.
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4. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE BÉ NO UTILITZABLE I POSTERIOR
VENDA DIRECTA.
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Els béns declarats no utilitzables són susceptibles de venda directa, sense
subhasta, d’acord amb allò que disposa l’article 45 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Així mateix, d’acord amb l’article 143 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del patrimoni de les administracions públiques estableix que es considerarà
obsolet o deteriorat per al se ús els béns amb un valor de taxació en el
moment de la venda inferior al 25% del cost de la seva adquisició.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Declarar no utilitzable el bé moble propietat de l’ajuntament
ordinador portàtil ASUS Model K550CA fabricat el 2014.

Segon.

Anotar a l’inventari de béns municipal la declaració precedent,
passant el bé esmentat a quedar qualificat de patrimonial.

Tercer.

Aprovar l’alienació per venda directa al Sr. A L L, pel preu de 100 €,
del bé relacionat a l’apartat primer d’aquest acord.

Quart

Requerir l’interessat perquè comparegui en aquest ajuntament dins
el termini dels 10 dies següents a la notificació del present acord per
signar el contracte de compravenda corresponent, rebre la
possessió del bé i liquidar el preu establert.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat 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 Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
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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.
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Vots en contra: cap
7

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROJECTE PER A LA DINAMITZACIÓ DEL
TURISME I EL SECTOR COMERCIAL “OCA DEL GAIÀ” PROMOGUDA
PER L’AGRUPACIÓ MUNICIPIS TURÍSTICS BAIX GAIÀ.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’Agrupació de municipis turístics del Baix Gaià en el marc de la col·laboració
dels municipis que conformen l’àmbit geogràfic homònim, estructurada
mitjançant un conveni marc establert entre tots ells i el Consell Comarcal del
Tarragonès, “per a l’execució d’actuacions de desenvolupament en l’àmbit
turístic per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià”, entre d’altres,
ha ofert la possibilitat de participar del projecte nomenat “Oca del Baix Gaià”.
Aquest projecte consisteix en una campanya de promoció per al turisme i
comerç dels municipis del Baix Gaià que s’ha descrit com “un canal de
comunicació per promoure, a través de diferents jocs, el consum d’activitats i
productes de proximitat del Baix Gaià.
Premia la visita i la compra en els establiments adherits i incentiva el consum
de proximitat.
Una eina de comunicació en espais físics i digitals dirigida a col·lectius,
associacions o organitzacions que vulguin formar part del circuit de consum
de proximitat del Baix Gaià.
Volem incentivar la compra als establiments locals adherits i generar contingut
de qualitat.”
La participació en el projecte comporta l’assumpció del cost de 2.500 € per als
ajuntaments amb allotjaments i de 900 € per a la resta.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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Acreditat que hi ha consignació pressupostària suficient a l’aplicació 43222609 (activitats àrea de turisme) del pressupost municipal vigent per atendre
les obligacions del projecte.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Participar en el projecte “Oca del Baix Gaià” que promou
L’Agrupació de municipis turístics del Baix Gaià.

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.

Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 43222609 (activitats àrea de turisme) del pressupost municipal vigent.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a L’Agrupació de municipis turístics
del Baix Gaià, en legal forma.

Cinquè.

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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/08/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/08/2020 Alcalde

Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE PRESENTACIÓ DE SERVEIS
ARTÍSTICS EN ESPECTACLE PÚBLIC PER A L’ACTUACIÓ DE LA COBLA
REUS EL DIA 23 DE JULIOL DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

L’empresa Wonder Dance SL, especialista de serveis artístics en espectacles
públics, ha presentat oferta per la contractació de la Cobla Reus, per un
import total de 1.250,00 €, exempts 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.
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
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
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L’ajuntament, com ja es habitual en els darrers anys, celebra un cicle de
concerts al municipi en la temporada d’estiu. Dins aquest marc, s’ha previst
realitzar un concert i ballada de sardanes el proper 23 de juliol al parc
municipal de La Torre d’en Guiu.
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contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
10

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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per un import total de mil dos-cents cinquanta
euros, (1.250,00 €), amb càrrec a la partida 334/ 22609 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagament, si és el cas.
Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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
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Primer.- Contractar l’actuació de la Cobla Reus pel proper 23 de juliol per
celebrar un concert i una ballada de sardanes al parc municipal de
La Torre d’en Guiu que, amb motiu del cicle de concerts que
s’organitzen cada estiu al municipi, s’ha previst realitzar.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE QUATRE
PROJECCIONS DE CINEMA A LA FRESCA PER A LA TEMPORADA
D’ESTIU DE 2020 A DIFERENTS INDRETS DEL MUNICIPI.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

En concret es volen realitzar les següents projeccions:
Mascotas 2
Jumanji 2 siguiente nivel
J.E. 3 de nuevo en acción
Asterix el secreto de la poción màgica
Per la contractació d’aquest servei, l’empresa JM PROYECCIONES
(MARISOL MARINKOVICH MARIN, 49256371-P) ha presentat oferta que
importa un total de 2.000,000 €, més 420,00 € en concepte d’IVA, oferta que
figura en l’expedient de contractació.
Atenent a la situació excepcional que estem vivint, motivada per la pandèmia
del COVID-19, en cas de no poder realitzar l’esdeveniment en la data prevista
per instrucció sanitària, es desistirà de la proposta i inclús quedaria sense
efectes l’adjudicació, sense dret a cap tipus de rescabalament per part del
contractista.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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L’Ajuntament del Catllar, en el marc de les diferents activitats culturals i d’oci
que, com ja es habitual en els darrers anys, es celebren en el municipi en la
temporada d’estiu, considera escaient la contractació de la projecció al aire
lliure de 4 pel·lícules de cinema infantil a diferents punts del municipi (Nucli i
urbanitzacions La Cativera, Parc de Llevant i Esplai Tarragoní).
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.- Contractar el serveis de l’empresa PROYECCIONES JM per la
projecció de les 4 pel·lícules de cinema infantil que es detallen en la
part expositiva d’aquesta proposta i que, amb motiu de les diferents
activitats culturals i d’oci que s’organitzen cada estiu al municipi,
s’han previst realitzar.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil quatre-cents vint
euros, (2.420,00 €), amb càrrec a la partida 338/22611 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del
contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/08/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/08/2020 Alcalde

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.
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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.”
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

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT DE
L’HOTEL D’ENTITATS I ELS DOS MAGATZEMS MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu escaient i necessari instal·lar sistemes de seguretat per
protegir de possibles robatoris o actes vandàlics els dos magatzems
municipals i el nou hotel d’entitats.
L’empresa Vissegur Security Systems, SL, especialista en aquest tipus de
serveis, ha presentat les següents ofertes:
- Hotel d’entitats: Pressupost que inclou els sistemes d’intrusió i sistemes de
detecció i alarma d’incendis, per un import total de 1.404,02 €, IVA inclòs.
La quota mensual de connexió a la central receptora és de 15,88 € i la quota
del GPRS en tarifa plana és de 6,67 € mensuals.
- Magatzem vell: Pressupost que inclou els sistemes d’intrusió i els sistemes
de detecció i alarma d’incendis, per un import total de 658,39 €, IVA inclòs.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/08/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/08/2020 Alcalde

Abstencions: cap
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La quota mensual de connexió a la central receptora és de 15,88 € i la quota
del GPRS en tarifa plana és de 6,67 € mensuals.
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- Magatzem nou: Pressupost que inclou els sistemes d’intrusió i els sistemes
de detecció i alarma d’incendis, per un import total de 658,39 €, IVA inclòs.
La quota mensual de connexió a la central receptora és de 15,88 € i la quota
del GPRS en tarifa plana és de 6,67 € mensuals.

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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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:
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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.
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Primer.- Contractar els serveis de seguretat descrits en la parta expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor
de serveis, amb l’empresa VISSEGUR SECURITY SYSTEMS SL.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tres mil cinc-cents trentados euros amb seixanta cèntims d’euro (3.532,60 €), amb càrrec a la
partida 920/22701 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Quart.-

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del
contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

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.”
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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS QUE FORMULA
L’AJUNTAMENT A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 20202024.
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Es dona compte de la següent proposta:
16

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament, en el marc de la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024, regulada per les resolucions
PRE/2257/2019, de 25 de juliol i PRE/2302/2019, de 5 de setembre, va
presentar la seva sol·licitud en data 15 de novembre de 2019 tant per a la línia
d’inversions com per a la línia d’acció territorial en petits municipis amb l’obra
“Construcció d’un pavelló poliesportiu” amb un pressupost d’execució per
contracta d’un milió quatre-cents cinquanta-dos mil euros (1.452.000,00€), IVA
inclòs.
Emesa i publicada la Proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20202024 al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (eTauler) a l’ajuntament se li concedeix un ajut, en qualitat de mínim garantit, en
la línia d’inversions (expedient PRE082/19/02594) per import de 85.831,68 €
quan el màxim establert era de 250.000 €, més un ajut de 120.000 € per a la
línia d’acció territorial en petits municipis (expedient PRE082/19/02596),
coincidint amb el màxim previst.
Escau doncs, d’acord amb allò disposat a la base 9 de les reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al període 20202024, formular aquelles observacions i al·legacions que des de l’ajuntament
permetin defensar l’interès del comú del veïnat, amb el contingut literal
següent:
“AL·LEGACIONS:
Primera.- El municipi del Catllar compta amb la implantació del centre
penitenciari de Mas Enric al seu terme municipal.
Per aquest motiu li es d’aplicació el Decret 31/2015, de 3 de març, sobre la
declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de
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Antecedents.
Mitjançant Decret 169/2019, de 23 de juliol, es van aprovar les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al
període 2020-2024.
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Catalunya i les mesures de compensació als ajuntaments en el terme
municipal dels quals s'implanten.
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JOAN MORLÀ I MENSA

No queda acreditada, ni en les bases de la convocatòria ni en la proposta de
resolució aquesta valoració específica per a un municipi que té implantat un
centre penitenciari en el si del seu terme municipal.
Segona.- La valoració total de 21,8191 punts en la línia d’inversions
(expedient PRE082/19/02594) que ha comportat l’encaix de la sol·licitud en
l’apartat de mínim garantit i que ha quantificat l’ajut a percebre en l’import de
85.831,68 € es considera, comparativament amb altres peticions anàlogues,
perjudicial per als interessos de l’ajuntament, doncs a l’expedient
PRE082/19/02146, amb una inversió de 805.500 € li correspon un ajut de
250.000 € amb una població de dret de 8.737 habitants.
En l’expedient PRE082/19/01269, amb una inversió de 414.676,27 € també li
correspon el màxim subvencionable, essent la població de dret de poc més
d’un centenar d’habitants.
Similarment ocorre amb els expedients PRE082/19/00424, PRE082/19/01656,
PRE082/19/00089, PRE082/19/00495, PRE082/19/02542, PRE082/19/01868,
PRE082/19/01671, PRE082/19/01702, PRE082/19/00202,
Casos d’especial rellevància als nostres interessos són els dels expedients
que seguidament es relacionen:
- PRE082/19/01736 en el que un municipi de 3.432 habitants percebrà el
màxim subvencionable amb una inversió de 1.137.038,78 €, molt similar a la
que proposa l’ajuntament del Catllar.
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L’article 5.2 de la norma esmentada diu textualment que “Les bases de les
convocatòries d’atorgament d’ajuts a càrrec de fons autonòmics hauran de
preveure una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
Així mateix, la declaració de la instal·lació de l’equipament penitenciari
comportarà, per als municipis afectats, la seva valoració prioritària respecte
dels ajuts concedits a càrrec de fons supra-autonòmics tramitats per
l’Administració de la Generalitat, sempre que aquesta valoració prioritària sigui
compatible amb els criteris establerts en les bases de la convocatòria.” (el
subratllat és propi).
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- PRE082/19/00701 que per una ampliació d’un complex esportiu per import
de 494.444,10 € assoleix el màxim import subvencionable tot adduint que
l’esport és un element de desenvolupament territorial, essent aquesta una
obvietat.
- PRE082/19/01570.
- PRE082/19/00536.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercera.- El municipi del Catllar compta amb un vast terme municipal de prop
de 24 km2 en el que s’hi troben fins enclavats fins a trenta assentaments
urbans (urbanitzacions) i amb previsió d’ampliació del seu nombre cas que es
desenvolupi la totalitat del planejament vigent.
Nuclis de població que poden ser considerats com N1 = Nombre de nuclis de
menys de 100 habitants, N2 = Nombre de nuclis d'entre 100 i 1.000 habitants i
N3 = Nombre de nuclis de més de 1.000 habitants als efectes del càlcul de la
fórmula contemplada a la base 4.1 de les reguladores dels ajuts.
L’any 2019 hi havia un total de 4.558 habitants empadronats. Seguint
aquestes dades, i tenint en compte les 305,90 Ha urbanitzades que
conformen el municipi, s’obté que la densitat actual és de 14,90 habitants /
Ha.
Per altra banda, si es mantenen els creixements previstos que s’indiquen al
POUM, amb la creació de nous sectors i la colmatació dels actuals, s’obté que
la població arribarà a 12.815 habitants i que, la superfície de sòl urbà
s’incrementarà a 408,60 Ha totals. Aleshores, la densitat prevista serà de
31,40 habitants / Ha.
Així doncs, l’increment de densitats que es preveu és de 16,50 habitants / Ha.
La població actual es distribueix d’acord amb el següent quadre:
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L’ajuntament havia declarat com a objectius del projecte i d’acord amb el
formulari de sol·licitud, els següents:
Impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional
Millora d'equipaments municipals destinats a serveis públics
Serveis públics.
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Nom

Superfície
(Ha)

Parcel.les

Habitants

Densitat poblacional
actual (habitants/Ha)

1

Sant Roc

4,29

43

40

9,33

2

Santa Tecla

4,50

23

10

2,22

3

Mas de Gerembí

9,24

96

88

9,53

4

Mas de Cosme

1,19

12

15

12,56

5

Masieta de Salort

1,52

23

-

-

6

Residencial 5 Estrelles

24,40

205

475

19,47

6b

Residencial 5 Estrelles Fase 3

7,87

-

-

7

L' Holandès

6,18

-

-

8

Mèdol

9,51

84

91

9,57

9

Mas de Cargol

7,43

66

94

12,65

11

L'Esplai Tarragoní

23,27

168

366

15,73

12

Mas de Moregons

25,05

201

50

2,00

13

Sud de Mas de Moregons

5,50

-

-

14

Bonaire

3,91

59

15,11

15

La Quadra

11,57

-

-

40

16

La Qaudra dels Manous

5,87

115

13

2,22

17c

Manous 1

9,94

101

187

18,82

18

Manous 2

10,28

88

93

9,04

20

Pou Boronat

9,29

-

-

21

Mas de Panxé

12,18

79

68

5,58

22

Pins Manous

17,62

161

290

16,46

23

Mas d'Enric

7,16

74

66

9,22

24

Parc de Llevant

15,39

170

245

15,92

25

Pinalbert Sud

4,17

-

-

26

Pinalbert

5,67

53

9,34

27

Cocons - Mas de Pastoret

7,55

-

-

28

Cocons

21,99

246

11,19

29

Bonaigua

6,70

65

76

11,35

30

Mas de Blanc

22,86

234

280

12,25

31

La Guinerdera

2,90

-

-

32

Coll de Tapioles

7,08

112

133

18,79

33

Pins Blancs

4,48

-

-

35

Mas Vilet dels Pins

13,00

137

166

12,77

36

Sant Magí

38

Nucli

98
211

10,70

-

-

1017

95,07
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39

L'Eixample

5,41

91

16,83

40

Llevant de Pau Casals

1,19

66

-

-

43

Masia Boronat

5,64

-

-

48

Masia Boronat 2

3,86

-

-

49

La Cativera

26,96

246

9,12

53

La Closa

-

-

55

Llevant de Mas de Moregons

5,86

-

-

56

Parc de Llevant 2

6,04

-

-

58

Cocons - Palau

-

-

100

Camí de Tarragona

-

-

101

Mèdol - Esplai

-

-

280

9,42
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TOTAL

4558

Quarta.- Resta ressaltar que el pavelló poliesportiu es pretén construir al
carrer de França s/n, entre la Masia de Queralt i el futur edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut l’Agulla actualment en fase de
construcció, a l’accés sud al nucli del Catllar, amb una pendent de descens i la
situació lateral de la carretera T-203 i el Camí de Tarragona. Com apuntàvem
a la memòria es concentren en la mateixa zona tots els recursos educatius del
municipi: la llar d’infants municipal, l’escola, l’institut i l’escola municipal de
música.
Aquesta concentració d’edificis destinats als serveis públics facilita la gestió
dels serveis generals comuns i permet establir sinergies entres uns i altres per
intensificar els usos. Eficàcia i eficiència dels serveis públics que pretenen les
bases.

Que es tinguin per presentades aquestes al·legacions i en virtut de les
mateixes es revisi l’assignació atribuïda al municipi tot aclarint de quina forma
s’han aplicat les previsions normatives previstes al Decret 31/2015, de 3 de
març, sobre la declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al
territori de Catalunya i les mesures de compensació als ajuntaments en el
terme municipal dels quals s'implanten.”
Normativa aplicable:
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Per tot això, DEMANO:
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- 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.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Decret 169/2019, de 23 de juliol, d’aprovació de les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al període 20202024.
- Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria
única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
- Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini
de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per
la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria
única per a la concessió de subvencions d'amb dues línies de finançament del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
Per tot això, en virtut de les competències que m’atorga l’article 53.1, lletres a i
k, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en quant a l’exercici de la funció
de representació de l’ajuntament i la defensa de l’ajuntament en les matèries
de la seva competència.
Essent la Junta de Govern Local 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.

Primer.

Aprovar l’escrit d’al·legacions a la Proposta de resolució provisional
de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 i que consta transcrit a la part
expositiva del present acord.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de les al·legacions formulades a
Direcció General d’Administració Local del Departament de la
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Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Presidència de la Generalitat de Catalunya dins el termini conferit a
l’efecte que finalitza el dia 23 de juliol de 2020.
22

Tercer.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de quants documents siguin preceptius en execució del
present acord.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

17/08/2020 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT
MUNICIPAL.
Arribat aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde, examinada la
documentació que consta en l’expedient, proposa deixar-lo pendent sobre la
taula.

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, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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11. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar la reunió mantinguda amb els
responsables de la gestió de la Llar d’Infants relativa a diverses qüestions de
funcionament i organització del servei. Principalment es va tractar de
l’adequació dels horaris als de l’escola l’Agulla per facilitar la tasca als pares
d’alumnes en ambdós centres i també es va posar sobre la taula la possibilitat
d’iniciar el curs el dilluns dia 7 de setembre en comptes del dimarts dia 1 de
setembre.
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Finalment dir que es pretenia retirar les separacions interiors de les aules que
servien com espai per a canvis de bolquer i altres tasques, però que es
descarta aquesta proposta i que també es va parlar d’establir bonificacions a
unitats familiars monoparentals i nombroses.
I quan manquen cinc minuts per a dos quarts de vuit 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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També que en dues de les aules sembla que hi ha un problema de fongs al
terra vinílic instal·lat.

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

b051d5c1ba634279bfe6236fa8bc2320001

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

23

