ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE
JULIOL DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta 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
Francesc Saigí Núñez
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Marcelo Javier Tarantino Mingo
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i 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 DE L’INFORME I OBSERVACIONS QUE
FORMULA L’AJUNTAMENT AL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA
CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI DE LA BONAIGUA
AL SISTEMA DE SANEJAMENT D’ALTAFULLA. TM EL CATLLAR
(TARRAGONÈS)” PROMOGUT PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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 I Francesc Saigí Núñez.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

JOAN MORLÀ I MENSA
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 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 16 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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que la proposta de l’ajuntament formulada en el marc de la convocatòria
d’ajuts europeus WIFI4YOU per a la creació d’una xarxa d’accés a internet als
espais públics gratuïta, no ha estat acceptada, tal i com ha succeït en les anteriors
ocasions que hem concorregut a aquesta. Caldrà esperar a una altra convocatòria
dels ajuts i intentar-ho de nou.

JORDI CABRE MARTORELL
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
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- Informar que la Diputació de Tarragona la Diputació de Tarragona, en sessió del
Ple de 23 de juliol de 2020, va aprovar inicialment el Projecte de condicionament
de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-3409, tram: T-203 a N-340, tm de
Tarragona i el Catllar, amb un pressupost d’execució per contracta de
5.147.113,65 euros. Alhora, cal informar que també està previst escometre la
millora de la carretera de Coll de Tapioles.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que la Generalitat, d’acord amb les disposicions de la Llei 5/2020, de
29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'import sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient,
modifica, en l'article 172, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, en el sentit
que afegeix una Disposició Addicional Trentena, dedicada al finançament de les
escoles bressol municipals, tant pel que fa al cost de la plaça com al retorn del
finançament que es va deixar d'efectuar a partir del curs 2012-2013.
Així, percebrem la quantitat corresponent en funció dels cursos acadèmics en què
aquestes places han estat ocupades i degudament informades als sistemes
d'informació del Departament d'Educació.
- Informar que l’ajuntament des d’avui disposa d’una nova eina de difusió
d’informació amb la població. S’ha posat en funcionament la plataforma de
comunicació amb els veïns anomenada EBANDO.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2020 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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- Informar que la Diputació de Tarragona mitjançant acord de la Junta de Govern
de 28 de juliol de 2020 ha aprovat la convocatòria de subvencions destinades als
municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la
COVID19, per l'exercici 2020. El termini per concorre-hi finalitza el proper dia 15
de setembre de 2020. No cal dir que, després de l’anàlisi escaient, hi presentarem
totes aquelles despeses que estiguin compreses dins l’objecte dels ajuts.
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 12 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2020 (1) per un import
de 341.340,02 €.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vistes les competències que 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. 12 – REMESA DE FACTURES JULIOL
2020 (1) i que ascendeix l’import total de 341.340,02 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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2020, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
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4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA
D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN NOU
EQUIP DE SO PER A L’AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/648, de 29 de juliol:
“L’Ajuntament creu escaient i necessari l’adquisició d’un nou sistema de so pel
teatre del Centre Cultural atès que el que ara hi ha instal·lat presenta certes
deficiències de funcionament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Events91 Josep Pera SLU, que presenta oferta que importa un total de tres mil
quatre-cents noranta-sis euros amb trenta cèntims d’euro (3.496,30 €), IVA inclòs.
Joan Fatsini Prats, que presenta oferta que importa un total de tres mil vuit-cents
setanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (3.874,58 €), IVA inclòs.
Pau Martínez Sanahuja, que presenta oferta que importa un total de tres mil trescents quaranta-set euros (3.347,00 €).
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.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

JORDI CABRE MARTORELL
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Pel subministrament del sistema esmentat s’han demanat pressupostos a les
empreses especialitzades que tot seguit es detallen:

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

5

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 €.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional segona 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, és l’alcaldia.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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Així mateix, la seva competència ve determinada, també, pels articles 53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim Local de Catalunya i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Regim Local.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament i instal·lació d’un nou
sistema de so , mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista PAU MARTÍNEZ SANAHUJA, per un import total de dos
mil set-cents seixanta-sis euros amb dotze cèntims d’euro (2.766,12 €)
més cinc-cents vuitanta euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euros
(580,88 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres mil tres-cents quaranta-set euros
(3.347,00 €), amb càrrec a la partida 334-62300 del pressupost
municipal per l’exercici 2020.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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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.
Sisè.-

Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.

Setè.-

Donar compte d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local
que tingui lloc.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/648, de 29 de juliol amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SIS
ORDINADORS PORTÀTILS PER A LES OFICINES MUNICIPALS EN
SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS EXISTENTS I OBSOLETS.
Es dona compte de la següent proposta:
L’exigència de les aplicacions informàtiques necessàries per desenvolupar
l’activitat administrativa ordinària fa que determinats equips de sobretaula en ús
esdevinguin gairebé obsolets i esdevé necessari procedir a la seva substitució,
podent destinar-los a usos alternatius, com ara al proveïment de recursos
informàtics per a les entitats municipals.
L’actual situació de pandèmia per COVID-19 que estem vivint ha fet replantejar
el model de prestació laboral del col·lectiu d’empleats i empleades dels serveis
administratius i ha posat en vàlua l’opció del teletreball per atendre les
necessitats del servei i, alhora, complir amb el confinament imposat per impedir
o alentir l’avenç de contagis.

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

Els protocols de seguretat en el marc del teletreball desaconsellen l’ús dels
equips particulars de les persones que teletreballen per evitar intromissions a
dades personals que custodia l’ajuntament. Així, escau substituir tants
ordinadors obsolets de sobretaula de l’ajuntament com sigui possible en virtut
de la limitació de la consignació de l’aplicació pressupostaria i adquirir
ordinadors portàtils que permetin l’acoblament de Docking Station per
actualitzar i adequar els equips.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per arribar a aquestes conclusions, en el seu informe ha tingut en compte el
criteri de potència de càlcul dels ordinadors i ha fet servir el model dels
ordinadors amb una pàgina web (cpubenchmark.net) que equipara la potència
de la CPU a un número i que el programa de gestió administrativa que té
l’ajuntament és el programa SIMPLIFICA de l’empresa ABSIS Berger-Levrault,
estima que els equips per al seu funcionament òptim han de suportar el
navegador Internet Explorer 11. A més, disc SSD/NVME de 500/512GB i una
pantalla amb resolució FullHD i amb Windows com a sistema operatiu.
S’ha demanat pressupost d’aquest material (LENOVO THINKPAD E15 I510210U 8GB 512 GB-SSD W10PRO) a empreses especialitzades, essent
aquests els que es detallen tot seguit:
NIF
SISTAC ILS, S.L. (BEEP) B-53166419
SISTAC
ILS,
S.L. B-53166419
(PCBOX)
Support & Technology, SL B61054755

Preu ut
723,96 €
719,01 €

IVA 21%
152,03 €
150,99 €

Total
875,99 €
870,00 €

688,45 €

144,57 €

833,02 €

A l’aplicació pressupostària 920-62600 del pressupost municipal vigent per a
l’adquisició d'equips per a processos d'informació, hi ha consignació per import
de 5.000 € essent possible adquirir fins a sis equips dels pressupostats per
l’empresa Support and Technology, SL, doncs aquesta quantitat d’equips
importa la quantia de 4.998,15 € IVA inclòs.

JORDI CABRE MARTORELL
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L’enginyer informàtic de l’ajuntament ha valorat els 19 equips existents, i el
resultat és que 7 ordinadors estan a les portes de quedar obsolets i 2 més
presenten unes característiques que similars a les dels anteriors.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar l’adquisició de sis ordinadors portàtils marca LENOVO
THINKPAD E15 I5-10210U 8GB 512 GB-SSD W10PRO, mitjançant
el procediment del contracte menor, a l’empresa Support and
Technology, SL (B61054755) per un import de quatre-mil cent-trenta
euros amb setanta cèntims (4.130,70 €), més vuit-cents seixanta-set
euros amb quaranta-cinc cèntims (867,45 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre-mil nou-cents noranta-vuit
euros amb quinze cèntims (4.998,15 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920-62600 del pressupost municipal vigent.
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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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

9

Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
10

Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar atès,
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.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MEMÒRIA
RAM PER ALS SERVIDORS INFORMÀTICS DE L'AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar, creu escaient i necessari ampliar la memòria RAM del
servidor de l’ajuntament, el que permetrà, segons informe emès pels serveis
informàtics municipals, instal·lar més màquines virtuals per poder tenir usuaris
connectats simultàniament en cas de necessitat, fet que s’ha evidenciat durant
les mesures informàtiques d’emergència adoptades amb motiu de la pandèmia
del COVID-19.
L’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA SA,
especialista en aquest tipus de serveis, ha presentat oferta per un import total
de set-cents setze euros amb trenta-dos cèntims d’euro (716,32 €), IVA inclòs.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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La Secretaria-Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar el subministrament de la memòria RAM pel servidor de
l’Ajuntament, mitjançant el procediment del contracte menor de
subministrament,
amb
l’empresa
INFORMATICA
I
COMUNICACIONS DE TARRAGONA SA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de set-cents setze euros amb
trenta-dos cèntims d’euro (716,32 €), amb càrrec a la partida 920/
62602 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.
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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.
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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.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ACTUACIONS I SERVEIS
PER A LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2020 es van
contractar un seguit d’actuacions musicals per a la festa major d’estiu de la vila
de 2020. Com sigui que els plans inicials s’han vist seriosament alterats amb la
irrupció de la pandèmia per COVID-19 que estem patint, escau contractar altres
actuacions que completin l’excepcional programa de festa major, confeccionat
des del rigor de les mesures sanitàries per evitar la propagació del virus causant
d’aquesta catàstrofe sanitària mundial.
L’Ajuntament amb motiu de la Festa Major d’estiu, ha previst contractar les
actuacions musicals i serveis que tot seguit es detallen:
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GRUP D'HAVANERES SONS DEL MAR: Dues actuacions de cantada per un
import total de mil vuit-cents euros (1.800,00 €) exempts d’IVA d’acord amb l’art.
20.1.14 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i la
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2013.

JOAN MORLÀ I MENSA

JOSEP MARIA MARÍN PUJADAS, MOVI-CINE (amb NIF 38060817-A):
Projecció cinematogràfica a l’aire lliure per al dia 24 d’agost de 2020 per un
import de vuit-cents cinquanta euros (850,00 €) més cent setanta-vuit euros
amb cinquanta cèntims (178,50 €) en concepte d’IVA, essent el total de mil vinti-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.028,50 €).
SÒNICA, sonorització concert ALL-I-OLI, per un import de mil quatre-cents
euros (1.400,00 €) més dos-cents noranta quatre euros (294,00 €) en concepte
d’IVA, essent el total de mil sis-cents noranta-quatre euros (1.694,00 €).
RAMBLEJANT SLU (amb NIF B-55525497): per a la representació - concert
CAT ROCK EN FAMÍLIA del dia 20 d’agost de 2020 per un import de dos-mil
sis-cents euros (2.600,00 €) més cinc-cents quaranta-sis euros (546,00 €) en
concepte d’IVA, essent el total de tres-mil cent quaranta sis euros (3.146,00 €).
WONDER DANCE, S.L. (amb NIF B-43904259) per a les següents actuacions
i imports:
- Cia. “¾ de 15” ; show “Titelles i Pallassos” del dia 17 d’agost de 2020 per
import de 537,19 €, més 112,81 € en concepte d’IVA, essent el total de 650,00
€.
- Show “1001 GAGS”, amb Jordi Ríos i Mònica Pérez del dia 23 d’agost de 2020
per import de 2.800,00 € més 483,00 € en concepte d’IVA, essent el total de
3.388,00 €.
El total contractat amb WONDER DANCE, S.L. és de quatre mil trenta-vuit
euros (4.038,00 €).
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PAU MARTÍNEZ SANAHUJA (amb NIF 48001002-W): Tècnic per a la
retransmissió en línia dels actes de la festa major, per un import de set-cents
euros (700,00 €) més cent quaranta-set euros (147,00 €) en concepte d’IVA,
essent el total de vuit-cents quaranta-set euros (847,00 €).
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació de les diferents actuacions musicals
previstes per la Festa Major d’estiu, mitjançant el procediment del
contracte menor, a les empreses i pels imports que es detallen en la
part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dotze mil cinc-cents
cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims (12.553,50 €), amb
càrrec a la partida 338-22611 del pressupost municipal per l’exercici
2020.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

14

Quart.-

Notificar aquesta resolució als adjudicataris 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ESMENA 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, A L’AJUNTAMENT
DEL CATLLAR.
Es dona compte de la següent proposta:
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,
després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i
no havent-se produït cap al·legació, el pressupost ha quedat automàticament
aprovat de manera definitiva.
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.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
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A data 11 de juny de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es
van aprovar les bases i es va obrir la convocatòria de la plaça d’arquitecte,
mitjançant concurs oposició lliure i en règim funcionari.
A data 23 de juny de 2020, es va publicar l’anunci de la convocatòria al BOPT
amb núm. d’inserció 2020-03751, i al DOGC es va publicar el dia 7 de juliol de
2020, amb núm. 8171; així com a la seu electrònica de l’ajuntament.

Un cop analitzada la sol·licitud presentada la sra. Campos i fet un estudi
analitzant aquesta qüestió i alguna altra, la secretaria ha considerat oportú
corregir tres punts en concret de les bases, i fer-ne l’esmena dels punts
següents:
1) El subgrup de funció al qual s’havia assignat era el A2, però ha de ser
A1. I en conseqüència el complement específic cal rectificar-lo i enlloc de
1.200 € li correspon 1.044 €.
2) Pel que fa a la composició del tribunal qualificador es passa de 5 vocals
a 4, i cal fer les modificacions següents:

JOAN MORLÀ I MENSA
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A data 10 de juliol de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. 2604, la sra.
Montserrat Campos Les, va presentar un recurs contra la convocatòria pel fet
de tractar la plaça com a subgrup A2, i no A1.

· El president: designat per l’alcaldia a proposta del SAM de la Diputació
de Tarragona.
· Vocal: eliminar el vocal a proposta del SAM de la Diputació de
Tarragona.
· Secretari: el secretari interventor de l’ajuntament del Catllar o empleat
públic en qui delegui.

ANNEX:
Temari general:
1.
2.
3.
4.

La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals.
La Corona.
Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament.
El Govern i l’Administració.
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3) El temari previst a l’annex s’adequa i passa a tenir el contingut següent:
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27/08/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Temari específic:
Planejament urbanístic:
20. La legislació urbanística a Catalunya.
21. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i
l’administració local en matèria d’urbanisme.

JORDI CABRE MARTORELL
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5. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció
jurisdiccional.
6. L’organització territorial de l’estat. Les Comunitats autònomes i els seus
estatuts.
7. L’Administració Local: entitats que la integren. El marc competencial de les
entitats locals.
8. El Municipi: el terme municipal. La població, l’empadronament.
9. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris.
Atribucions i competències.
10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia.
Actes i certificacions.
11. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La seva motivació i
notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius.
12. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes
reguladores dels diferents procediments. La iniciació del procediment:
classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol3licituds, escrits
i comunicacions.
13. Finalització del procediment. Obligació de resoldre. Contingut de la
resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la
situació inicial. El silenci administratiu.
14. Nocions sobre els recursos administratius. Concepte i classes.
15. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa a Catalunya. Comunicació
prèvia, declaració responsable: concepte i característiques principals.
16. El personal al serveis dels ens locals. Classes de personal. Drets i deures.
17. Ordenances i reglament de les entitats locals. Classes. Procediment
d’elaboració i aprovació.
18. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat
patrimonial.
19. El Bens de les entitats locals. Classes. Bens de domini públic. Bens
patrimonials. L’inventari de bens de les entitats locals. Prerrogatives i
potestats de les entitats locals en relació amb els seus bens.
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22. Reial decret legislatiu 7/2015, de 31 d’octubre pel qual s’aprova el text refós
de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
23. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.
24. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualitat urbanística.
25. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i
deures dels propietaris.
26. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.
Drets i deures dels propietaris.
27. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.
Drets i deures dels propietaris.
28. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.
29. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.
30. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.
31. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat.
Obligatorietat. La declaració d’utilitat públic i la necessitat d’ocupació.
32. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de
sistemes dotacionals segons les classes de sòl.
33. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.
34. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.
35. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.
36. El visat col·legial.
Gestió urbanística:
37. L’execució del planejament. La gestió integrada i la gestió urbanística
aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.
38. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.
39. L’execució dels sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació.
Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.
40. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
41. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i
compensació per concertació.
42. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.
43. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.
44. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El reglament de la Llei
d’Expropiació Forçosa.
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45. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades
per l’acció urbanística. Instruments. Cessió obligatòria de part de
l’aprofitament urbanístic.
46. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic,
l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.
47. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els
patrimonis municipals de sòl i habitatge. Construcció, béns que l’integren i
destí.
48. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte.
Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment
d’aquesta obligació.
49. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.
50. El projecte d’urbanització. Contingut i criteris.
51. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor
cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.
52. Valoració del sòl urbanitzat. Valoració del sòl rural.
53. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.
Llicències urbanístiques:
54. Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa i règim
jurídic.
55. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La
comunicació prèvia i la declaració responsable.
56. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits,
presumpció i indivisibilitat de parcel·les.
57. Primera ocupació: naturalesa i procediment per l’atorgament (llicència i
comunicació prèvia).
58. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels
paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.
59. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals.
Condicions tècniques i administratives.
60. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural.
CTE DB SE.
61. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas
d’incendi. CTE DB SI
62. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització.
CTE DB SU
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63. El Codi Tècnic de l’Edificació . Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB
HS
64. El Codi Tècnic de l’Edificació . Exigències bàsiques de protecció enfront al
soroll. CTE DB HR
65. El Codi Tècnic de l’Edificació . Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE
DB HE
66. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret
135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.
67. El Decret d’ecoeficiència dels edificis.
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Protecció de la legalitat urbanística:
68. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.
69. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de
llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic
vulnerat.
70. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions
urbanístiques i sancions. Persones responsables.
Projectes d’obres locals:
71. El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les
obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.
72. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del
projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.
73. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de
les obres. Certificacions.
74. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació,
documentació i garantia.
75. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.
76. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.
77. La modificació dels contractes d’obres.
78. Els contractes de serveis. Procediments i formes d’adjudicació.
79. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases
legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de
supervisió.
80. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i
tasques de la direcció facultativa.
81. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

20

82. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals.
Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions
i liquidacions.
83. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els
agents de l’edificació. Responsabilitats.
84. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i d’ús privat.
85. La Llei d’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió
de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de
l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.
86. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes.
Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció
directa i promoció convinguda.

JOAN MORLÀ I MENSA

87. Estructura física i urbana del municipi del Catllar.
88. El planejament urbanístic del Catllar: normativa urbanística del municipi.
89. El planejament urbanístic del Catllar: zones urbanes residencials, zones
industrials, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable i claus existents de cada
tipus.
90. El planejament urbanístic del Catllar: catàleg de bens culturals a protegir i
inventari de masies.
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:
Primer.

Procedir a l’esmena de les bases i de 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, en base els punts assenyalats a la part expositiva
d’aquesta resolució.

Segon.

Admetre a tràmit el recurs presentat per la Sra. Montserrat Campos
Les en data 10 de juliol de 2020 en virtut de l’art. 122 de la Llei
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Urbanisme aplicat al territori:
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39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, amb estimació íntegra del seu contingut.

27/08/2020 Alcalde

22

Tercer.

Aprovar un nou termini de presentació de sol·licituds en el procés per
a la provisió del lloc de treball d’arquitecte, de 20 dies naturals a
comptar des de l’endemà del corresponent anunci al Butlletí oficial de
la província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, el que succeeixi més tard.

Quart.

Conservar les sol·licituds presentades fins a la data com a incloses
en el procés selectiu esmentat.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a totes les persones interessades, fent
constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos 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.”
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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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL COST DELS
LLIBRES DE TEXT DELS ALUMNES DE L'INSTITUT-ESCOLA L'AGULLA,
D'ACORD AMB LES BASES CORRESPONENTS
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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D'acord amb les bases per a la concessió d'ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l'adquisició de llibres de text deis ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d'infantil i primària a l'lnstitut-Escola l'Agulla.
Constatat que l'ajuntament ha volgut continuar fomentant aquesta praxis pel
curs 2019-2020, pels alumnes matriculats a l'lnstitut-Escola l'Agulla i que estan
empadronats al municipi, juntament amb una sèrie de requisits més que
contemplen les bases reguladores.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

27/08/2020 Alcalde

Vist que en la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2017, es va
acordar la interpretació de la base primera en el sentit d'incloure també els
estudis de secundaria com a possibles beneficiaris deis ajuts convocats per
l'adquisició de llibres de text.
Vist que les sol·licituds han estat presentades a l'ajuntament per part de la
direcció del centre escolar, i aquestes han estat revisades individualment.
Ates que calia complir una sèrie de requisits per l'atorgament de la subvenció i
hi ha alguns alumnes que no han complert.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capital 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 les bases 13 i següents de les Bases d'execució del
Pressupost municipal vigent en quant a l'autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.

Vist que la Junta de govern local és competent pera l'adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant el decret
de l'alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
Per tot això, proposo que a la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer. Aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l'lnstitut Escola l'Agulla als alumnes que
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Atesa l'existència de consignació pressupostaria.

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

tot seguit es relacionen pel curs 2019-2020, segons la
pseudodominació següent, la qual consta detallada en l'expedient
administratiu:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CURS
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5

ALUMNE
CMM
JCQ
CGV
ESD
AVP
AMF
ABC
ERS
NGM
JLT
MMT
NMP
JPM
ARP
DTO
JVP
GFM
MIL
JLT
EMS
BMR
CMG
MMM
RFG
ZSA
SFM
AGP
EMB
NRT
EBR
MBC
JCD

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

a1521eada1654dc58a243db4e4953dfe001

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

24

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

27/08/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

27/08/2020 Alcalde

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

P5
P5
P5
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
1R
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
3R
3R
3R
3R
3R
3R
3R
3R

AFP
ZRT
ESE
ADB
AGG
AMS
GMR
ISH
GGG
TMR
BMM
XPV
SRA
DVP
PDV
MFG
EMR
MBG
GBC
DGM
AMB
BRA
MSM
MVP
AFM
LNL
PPL
JTC
BTF
SAB
LBM
GEV
MSF
ASI
LCC
NMR
CGB
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
4T
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
5È
6È
6È
6È
6È
6È
6È
6È
6È

LCD
MFR
PGM
XGO
SRS
STL
MDG
FMM
LLH
IBG
BDV
DSB
NBM
MCM
ELP
ASF
TGG
PMG
SMP
ASC
TCG
LCG
IGM
MLT
RMF
EMR
LTC
IGM
NCP
NDG
APC
ERM
AAG
DDB
AGG
MMH
ESC
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

6È
6È
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
2N ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO

MVP
DDS
EAL
MSL
MSB
GSI
VAC
TAM
JAB
ADS
DRS
HSB
PBG
IGB
MGP
MRP
BSL
TTL
BES
JFR
GMH
JVG
ALT
CPN
ABM
PVR
DRM
GSL
PYS
JDS
NEA
EMM
IPB
NSF
SAT
MCC
DFL
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3R ESO
3R ESO
3R ESO
3R ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO
4T ESO

CGM
JHG
GPN
AVM
MAS
LBP
ABM
AFG
DGG
NGA
SMM
ATC
MYS

Segon.- Requerir als pares/mares o tutors/es legals dels alumnes que
seguidament es relacionen pel fet de tenir deutes pendents amb
aquest ajuntament, per tal que regularitzin la situació en el termini fixat
per poder rebre l’ajut econòmic per a l’adquisició de llibres de text, en
el ben entès que si no ho fan no podran rebre l’ajut esmentat:
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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CURS
P3
P3
P3
P4
P5
P5
P5
1R
2N
4T
4T
5È
6È
6È
6È
1R ESO
1R ESO

ALUMNE
MFF
MJF
NAP
EAL
MJF
LNB
MPÑ
BNA
MJF
SPC
JGB
NMB
JPC
GCS
PGR
AK
ONF
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174
175
176
177
178

2N ESO
2N ESO
3R ESO
3R ESO
4T ESO

JEV
MPS
EGR
AMB
MGP

Tercer.- Requerir a les empreses i/o organismes on treballen els pares i/o
mares dels alumnes que seguidament es relacionen pel fet de
comprovar que realment no perceben cap ajut econòmic del lloc de
treball que ocupen, en el ben entès que un cop disposem de la
informació requerida seran resoltes les peticions:
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Quart.-

188
189
190
191
192
193
194
195

CURS
P4
P4
P5
1R
1R
1R
2N
2N

ALUMNE
LBS
MSS
GMR
LLI
POC
SFD
DAM
SSC
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ALUMNE
ABM
EMA
JOA
MMA
VRS
EOA
AZR
DLP
PBA

Requerir als pares/mares o tutors/es legals dels alumnes que
seguidament es relacionen perquè esmenin la sol·licitud presentada
i/o aportin factura, rebut o document original que acrediti la despesa
efectuada per l'adquisició dels llibres per poder rebre l’ajut econòmic,
en el ben entès que si no ho fan no podran rebre l’ajut esmentat
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179
180
181
182
183
184
185
186
187

CURS
P3
P4
1R
2N
2N
3R
5È
1R ESO
2N ESO
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

2N
3R
3R
3R
5È
6È
6È
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
1R ESO
2N ESO
2N ESO

RBS
ALI
SB
AGP
OVM
DLQ
NCS
BMR
SSC
GCS
LCR
AC
ALQ
LVM

Cinquè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un
mes davant de l’alcalde o recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent 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 Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA DE DENEGACIÓ D’UN AJUT A L’ENTITAT COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ LA CATIVERA, PEL TRACTAMENT
CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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A data 19 de juny de 2020, la sra. Marta Pelegrin Parras, en representació de
la Comunitat de Propietaris de la urbanització de la Cativera, va presentar una
sol·licitud de subvenció pel tractament de fumigació de la processionària
realitzada a la urbanització, tot adjuntant la factura corresponent de l’empresa
Servicios Serpega.

27/08/2020 Alcalde

Qüestions tècniques fan impossible atendre la petició de col·laboració
econòmica, doncs l’ajuntament no compta amb cap procediment de
concurrència competitiva actualment vigent, i per a la concessió directa d’ajuts,
segons la Llei General de Subvencions, cal que estiguin prèviament previstes
de forma nominativa als Pressupostos Generals de l’entitat, estiguin previstes
en una norma de rang legal o excepcionalment, s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

La factura presentada per l’empresa Servicios Serpega per import de 459,80 €
(iva inclosa) està datada a 27 de desembre de 2019. Els tractaments contra la
processionària de pi són tractaments que cal dur a terme en una època en
concret de l’any, durant la tardor; amb la qual cosa si es realitza el tractament
fora d’aquest període no és considera que sigui eficaç.

L’activitat de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques dels ens locals
es troba regulada als articles 239 i següents 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 (TRLMC) i al Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Primer.

Denegar la subvenció a l’entitat Comunitat de Propietaris de la
urbanització de la Cativera, pel fet que el tractament contra la
processionària no s’ha realitzat en el període correcte.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’entitat fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat

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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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació.
32

Alternativament i de forma potestativa, es vol 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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DESTINADES AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL
D'INCENDIS FORESTALS PER A L'EXERCICI 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 25
de febrer de 2020, es va aprovar, la convocatòria de subvencions destinades al
finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici
2020.
Examinada la memòria valorada per a la conservació i el manteniment de les
franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del municipi
per a la concurrència a la convocatòria dels ajuts esmentats i demés
documentació necessària per concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
El cost estimat és de 37.471,67 € (trenta-set mil quatre-cents setanta-un euros
amb seixanta-set cèntims) IVA inclòs, segons consta al pressupost de la
sol·licitud que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
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Vots en contra: cap
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En conseqüència, la Junta de govern acorda:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
convocatòria.”

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 Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DESTINADES A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ
D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS PER
A L'EXERCICI 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 25
de febrer de 2020 es van aprovar, entre d’altres, la convocatòria per a la concessió

JORDI CABRE MARTORELL
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de subvencions als ajuntaments destinades a la realització d'actuacions per a la
gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans per a l'exercici
2020.
L’ajuntament presta el servei de tractaments contra les plagues, i més
concretament per evitar la propagació de la mosca negra i el mosquit tigre a les
zones humides, gestiona la retirada d’animals peridomèstics, com ara els coloms
(Columba livia domestica) i estornells (Sturnus vulgaris) i domèstics abandonats
i fa tractaments preventius i de control de la població d’escarabats a les xarxes de
clavegueram.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per
destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga
i espècies invasores en espais urbans per a l'exercici 2020.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
documentació necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria,
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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 Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Examinada la memòria valorada redactada per a la concurrència a la
convocatòria dels ajuts esmentats i demés documentació necessària per
concórrer-hi, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
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Vots en contra: cap
35

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME I OBSERVACIONS QUE
FORMULA L’AJUNTAMENT AL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA
CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI DE LA BONAIGUA
AL SISTEMA DE SANEJAMENT D’ALTAFULLA. TM EL CATLLAR
(TARRAGONÈS)” PROMOGUT PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 23 de juliol de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat
tècnicament i ha incoat l’expedient d’informació pública del “Projecte constructiu
de la connexió de les aigües residuals del nucli de la Bonaigua al sistema de
sanejament d’Altafulla. TM el Catllar (Tarragonès)”, Clau LSA.01424/02.PAP19-01, ordenant l’obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies hàbils
des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) als efectes d’examen, rectificació i reclamacions al projecte, i a la llista
de béns i drets afectats per l’execució de les obres.
D’acord amb el que preveuen els articles 58.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril), i 40 i 127 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, cal emetre informe
respecte del projecte esmentat, pel que fa a les matèries de la competència de
l’ajuntament en el termini de 10 dies hàbils.
Així doncs, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès l’informe que es transcriu tot
seguit:
“L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha presentat el “Projecte constructiu de
la connexió de les aigües residuals del nucli de la Bonaigua al sistema de
sanejament d’Altafulla. TM el Catllar (Tarragonès)”, que porta data del mes de
maig de 2019 i que l’ACA va aprovar el 23 de juliol de 2020.
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Antecedents.
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En essència, el projecte defineix les obres per un nou col·lector d’uns 1.200 m
de longitud per aportar les aigües residuals de la urbanització de la Bonaigua
fins la nova estació de bombament d’aigües residuals que es construirà
conjuntament amb el nou col·lector paral·lel a la llera del riu Gaià, d’acord amb
un projecte al qual, la Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 5 de
març de 2020, va acordar formular al·legacions.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, informo favorablement el projecte del col·lector de la
Bonaigua, amb l’advertiment que, en la seva part final, s’haurà d’adaptar a la
posició que finalment tingui l’estació de bombament EBAR del projecte del
col·lector del Gaià.”
Fonaments de dret.
Normativa aplicable:
- 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.
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’aigües.
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
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En les al·legacions citades es demanava posar en marxa el projecte del
col·lector de la Bonaigua i, en relació a l’estació de bombament EBAR, es feien
diverses consideracions sobre immissió sonora, impacte visual i males olors,
que podrien fer modificar la posició de l’estació.
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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.
37
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Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’informe i observacions de l’ajuntament al “Projecte
constructiu de la connexió de les aigües residuals del nucli de la
Bonaigua al sistema de sanejament d’Altafulla. TM el Catllar
(Tarragonès)”, Clau LSA.01424/02.P-AP19-01 transcrites a la part
expositiva del present acord.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de les al·legacions formulades a
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dins el termini concedit a l’efecte.

Tercer.

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

Quart.

Contra el present acord, per tractar-se d’un acte de tràmit”

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 Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

14. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan passen sis minuts de tres 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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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