ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia disset de
setembre de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE SETEMBRE
DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de setembre de 2020, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que el passat dilluns dia 14 del corrent vàrem acudir a la reunió
convocada pel Consell Comarcal per tractar la qüestió de la implementació del
servei de recollida de residus al municipi arran de l’entrada en funcionament de la
nova concessionària efectuada a tres bandes, amb l’empresa FCC Medio
Ambiente SA.
De l’intercanvi d’impressions podem concloure que cal ajustar el funcionament del
servei a allò que prescriu l’adjudicació per poder determinar si les previsions
inicials de freqüències i nombre de contenidors son suficients. Potser caldrà
avaluar un possible increment de freqüències en determinades fraccions de
selectiva que en temporada hivernal només tenen previst un dia de recollida a la
setmana i el volum fa preveure el desbordament.
Si que hem posat de manifest determinades qüestions que creiem flagrants com
ara la dedicació de la màquina escombradora.
- Finalment dir que tenim contractats amb TAC 12 dos vídeos promocionals del
municipi. Un d’aquests es centrarà en les zones humides del riu Gaià, des del
pont de la carretera i l’altre es centrarà en el patrimoni esportiu.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2020 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 15 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2020 (1) per un
import de 83.429,08 €.
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
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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.
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. 15 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2020 (1) i que ascendeix l’import total de 83.429,08
euros.

Segon.

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

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CANCEL·LACIÓ PARCIAL I DEVOLUCIÓ
PROPORCIONAL DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA
FUNDACIÓ PRIVADA ENXARXA PER AL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2017 es va
adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a
l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats i d'acord amb les
millores presentades, essent l’import total del contracte és de 1.284.114 € i el
termini d’execució de 4 anys més 2 de pròrroga, comptats de l’endemà de la
formalització del present contracte.
Posteriorment, en data 1 de setembre de 2017 es va signar el contracte
administratiu regulador de la relació, un cop s’havia constituït la garantia
definitiva per import de 63.504,75 € mitjançant ingrés en efectiu a la caixa de la
Corporació en data 4 de setembre de 2017.
Els articles 109 i 111 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, relatius a les vicissituds de les garanties definitives en
matèria contractual pretenen garantir la finalitat darrera de la figura, permetent
en tot cas que la reparació del dany causat en execució del contracte i imputable
al contractista resti assegurada.
L’article 111.3 preveu que el contractista pugui sol·licitar la devolució o
cancel·lació parcial de la garantia quan s’hagi recepcionat parcialment la
prestació i de forma proporcional a aquella recepció.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació, es
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació
al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
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Així les coses, vista la sol·licitud efectuada per la Fundació Privada en Xarxa
en aquest sentit, en la que demana la devolució de la part proporcional
corresponent al tercer any de servei prestat a la Llar d’Infants, i examinada la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal “l’Agulla” de
l’ajuntament del Catllar, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 25
de maig de 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 119, de 21
de juny de 2017, escau atendre a petició formulada.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Accedir a la devolució proporcional de la garantia definitiva relativa al
contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar constituïda
en data 4 de setembre de 2017 per l’adjudicatària i en efectiu per
import de 63.504,75 €.

Segon.

Establir que l’any transcorregut de prestació del servei des del dia 1
de setembre de 2019 a l’1 de setembre de 2020 s’entén com a servei
prestat i per tant recepcionat per l’ajuntament, essent viable la
devolució de la part proporcional de la garantia definitiva, que es
quantifica en 10.584,13 €, resultant de dividir la quantia constituïda
pel termini màxim d’execució del servei.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la interessada 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
Vots en contra: 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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA A LA SRA.
M F S, AMB EFECTES DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 8 de setembre de 2020, la Sra. M F S ha presentat una sol·licitud
demanant que se li concedeixi una excedència voluntària per dos cursos amb
la possibilitat de prorrogar, si és necessari.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que estableixen els arts. 23.2 i 23.2.5 del Conveni col·lectiu del personal
laboral de l’ajuntament del Catllar, aprovat pel Ple Municipal de 28 de febrer de
2019, referent al cas concret d’excedència voluntària per interès particular.
Vist el que estableixe respecte l’excedència voluntària l’article 89 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Concedir a l’empleada Sra. M F S, personal laboral fix discontinu,
professora i coordinadora dels ensenyaments musicals que imparteix
l’ajuntament, l’excedència voluntària per interès particular amb
efectes del dia 1 d’octubre de 2020.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
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La Sra. M F S és empleada municipal, en règim laboral fix discontinu, i ocupant
el lloc de treball de professora de música als ensenyaments municipals que
imparteix l’ajuntament.
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demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.”
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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

JOAN MORLÀ I MENSA

6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’EMPLEAT MUNICIPAL R B A PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 21 d’agost de 2020, el Sr. R B A, empleat municipal, va presentar una
sol·licitud en la qual sol·licita la gratificació extraordinària com a empleat
municipal per portar 25 anys treballats en aquest ajuntament, d’acord amb l’art.
31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament.
El Sr. R B A forma part de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament del
Catllar, amb la categoria d’operari, actualment amb atribucions de tasques de
bidell. Va iniciar la seva primera relació laboral amb aquest organisme el 1 de
març de 1995, per un període de 2 mesos i posteriorment va iniciar una altra
relació laboral a data 2 de novembre de 1995 fins a dia d’avui.
El pressupost municipal per a l’any 2020 actualment es trobava aprovat
definitivament, així com la plantilla de personal, segons acord de Ple de 20 de
febrer de 2020. El Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament
va ser aprovat pel Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.
Tal i com preveu l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament, els empleats que hagin complert 25 anys de servei a l’Ajuntament
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació per l’import de dues
mensualitats proporcionals a la jornada.
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Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció superior de tot el
personal de la corporació.
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
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir a l’empleat municipal Sr. R B A una gratificació per import
de dues mensualitats proporcionals a la jornada, per haver complert
25 anys de serveis a l’Ajuntament del Catllar.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.”

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.
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL COST DELS
LLIBRES DE TEXT DELS ALUMNES DE L'INSTITUT-ESCOLA L'AGULLA,
D'ACORD AMB LES BASES CORRESPONENTS A UNA NOVA REMESA DE
BENEFICIARIS.
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Es dona compte de la següent proposta:
9

JOAN MORLÀ I MENSA
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local núm. 2020/161, de data 30 de
juliol de 2020, es va aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost del dels
llibres de text de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla pel curs 20192020 a molts alumnes segons la corresponent relació; i d’acord amb les bases
per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a l’adquisició
de llibres de text dels ensenyaments reglats que cursen els alumnes d’infantil i
primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
Atès que cal complir una sèrie de requisits per l’atorgament de la subvenció i
en aquell moment alguns pares o tutors dels alumnes no complien el requisits
de no tenir deutes amb l’ajuntament i se’ls va requerir per tal que regularitzessin
la situació en el termini fixat o bé la sol·licitud presentada mancava d’alguns
dels elements necessaris per poder avaluar-la i rebre l’ajut econòmic.
Segons la documentació aportada i facilitada, algunes famílies de les
requerides ja han liquidat els deutes pendents o han esmenat la sol·licitud.
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 Local, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les base 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.

D’acord amb els articles 42.3 i 194.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, 39.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta resolució s’emmarca dins
l’àmbit de l’administració ordinària.
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Atesa l’existència de consignació pressupostària.
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Primer.

Aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost dels llibres de text
de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla als alumnes que
tot seguit es relacionen pel curs 2019-2020, segons la
pseudodominació següent, la qual consta detallada en l’expedient
administratiu:
NÚM.

CURS

ALUMNE

NÚM.

CURS

ALUMNE

158
161
162
163
164
165
168
172

MJF
MJF
LNB
MPÑ
BNA
MJF
NMB
AK

191
192
193
194
195
196
197
199

1ER
1ER
1ER
2ON
2ON
2ON
3ER
3ER

LLI
POC
SFD
DAM
SSC
RBS
ALI
AGP

ONF

200

5È

OVM

JEV

201

6È

DLQ

MPS

203

AMB

204

MGP

206

VRS

207

188

P4

LBS

208

189

P4

MSS

209

1ER
ESO
1ER
ESO
1ER
ESO
1ER
ESO
2ON
ESO
2ON
ESO

BMR

183

P3
P5
P5
P5
1ER
2ON
5È
1ER
ESO
1ER
ESO
2ON
ESO
2ON
ESO
3ER
ESO
4RT
ESO
2ON

190

P5

GMR

174
175
177

JOAN MORLÀ I MENSA

178

SSC
LCR
AC
ALQ
LVM

Segon.- 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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10

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
11

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. TORN OBERT DE PARAULES
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També explica que el passat dilluns dia 14 va mantenir una reunió amb la
tècnica mancomunada de joventut, Sra. Cristina Cunillera i la responsable
municipal de joventut, Sra. Isabel Llavoré, per coordinar les funcions d’ambdues
i garantir un bon funcionament, si bé, amb les mesures per evitar la transmissió
de la COVID-19, les activitats que es poden programar estan molt limitades.
I quan manquen deu minuts per a les set de la tarda i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.

17/10/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

19/10/2020 Alcalde

Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral (APPC) - La Muntanyeta proposen la signatura d’un conveni de
col•laboració econòmica. En breu faran arribar la proposta.
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