ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22
D'OCTUBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-dos
d’octubre 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
Francesc Saigí Núñez
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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 15 D'OCTUBRE DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 d'octubre 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 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

- Aquesta mateixa setmana hem tingut na reunió, en format telemàtic, amb els
responsables del Departament d’Educació a Tarragona, el Sr. Jean-Marc
Segarra Mauri, Director dels Serveis Territorials, i el Sr. Joaquim Medina
Bermúdez, responsable de l'Àrea per a la Coordinació i Planificació escolar per
iniciar les negociacions per a la redacció del conveni de col·laboració per al
repartiment de les despeses de funcionament de l’edifici de l’escola municipal
de música i l’institut escola. Va ser una primera presa de contacte, quedant
emplaçats per una nova trobada en la que ja abordar el fons de l’assumpte.
- Informar també que el Departament d’Educació ha fet efectiu el pagament de
318.591,78 € corresponents al pagament parcial de la contribució del
Departament en el finançament de la construcció de l’edifici educatiu destinat a
escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla, segons allò conveniat. Així,
a la data present, ja han lliurat un total de 330.509,03 €. Abans de final d’any
esperem rebre el total compromès de 750.000 €.
- Finalment informar que mitjançant sentència del Jutjat el Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona hem estat condemnats per responsabilitat
patrimonial, per la caiguda i trencament del turmell succeïda al carrer Francolí
de la urbanització La Quadra dels Manous, l’any 2016. S’estima la culpa
concurrent de la víctima i es condemna l’ajuntament al pagament de 17.744,12
€, dels quals només n’haurem de desemborsar 600 €, equivalents a la
franquícia de l’assegurança de responsabilitat patrimonial que tenim
contractada. Dir que malgrat sigui un sector pendent d’urbanització, el jutge
estima que manca manteniment i conservació per part de l’ajuntament. Cal
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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estudiar detingudament el pronunciament per les conseqüències futures que
pot comportar.
3

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2020 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 17 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2020 (1) per un
import de 59.241,03 €.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 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.

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 17 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE
2020 (1) i que ascendeix l’import total de 59.241,03 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
URBÀ. CENDRERS I JARDINERES PER A LA VIA PÚBLICA.

24/11/2020 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar creu escaient i necessari l’adquisició de dos jardineres
per delimitar l’aparcament a davant de la Casa de la Vila i també cendrers que
seran instal·lats en les papereres més properes a La Casa de la Vila, El Centre
Cultural i el local de Pins Manous, adquirint també un parell més per deixar-los
en estoc al magatzem municipal.

JOAN MORLÀ I MENSA

- 5 unitats - Cendrers circulars de ferro negre per adaptar-los a les papereres
model Barcelona semicirculars instal·lades al nucli urbà.
- 2 unitats – Jardinera esfèrica de 930 mm de diàmetre i 405 mm d’alçada,
fabricada en ferro i acabat color negre.
Només hi ha dues empreses que disposen del material descrit, sent les que han
presentat les corresponents ofertes que tot seguit es detallen:
- NOVATILU SLU que presenta oferta per un import total de cinc-cents
seixanta-dos euros amb noranta-nou cèntims d’euro (562,99 €) més cent
divuit euros amb vint-i-tres cèntims d’euro (118,23 €) en concepte d’IVA.
- BENITO URBAN SL que presenta oferta per un import total de vuit-cents tres
euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (803,95,60 €) més cent seixanta-vuit
euros amb vuitanta-tres cèntims d’euro (168,83 €) en concepte d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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La descripció del material a subministrar és la següent:
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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 del mobiliari urbà descrit en la part
expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del
contracte menor de subministrament, amb l’empresa NOVATILU
SLU.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de sis-cents vuitanta-un euros
amb vint-i-dos cèntims d’euro (681,22 €), amb càrrec a la partida 920/
62507 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
PER A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’HOTEL D’ENTITATS.
Es dona compte de la següent proposta:
Les recents obres de condicionament de les dependències destinades com a
hotel de les diferents entitats municipals, fa que sigui necessària l’adquisició del
mobiliari adequat per dotar de funcionalitat les sales de reunions habilitades.
En concret es pretén adquirir 12 taules de despatx mod. TRAMA 80
PLEGABLE, 34 cadires model FIONA, 1 taula de reunions mod. TUBAE i 6
armaris de 200x50 cm.
Pel subministrament d’aquest mobiliari s’ha demanat pressupost a les
empreses especialitzades que tot seguit es relacionen:

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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- ESTIL·LISME I MOBILIARI 1974 SL, que presenta oferta per un import total
de sis mil nou-cents setanta euros (6.970,00 €), més mil quatre-cents
seixanta-tres euros amb setanta cèntims d’euro (1.463,70 €) en concepte
d’IVA.
- IBERPERFIL DISEÑO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE OFICINAS SL, que
presenta oferta per un import total de set mil quatre-cents quaranta euros
amb quaranta-vuit cèntims d’euro (7.440,48 €) més mil cinc-cents seixantados euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.562,50 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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
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 €.

JORDI CABRE MARTORELL
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- TABULA OFICINES SCP, que presenta oferta per un import total de set mil
tres-cents quinze euros amb trenta-tres cèntims d’euro (7.315,33 €) més mil
cinc-cents trenta-sis euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (1.536,22 €) en
concepte d’IVA.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- A l’adquisició del mobiliari descrit en la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor de
subministrament, amb l’empresa ESTIL·LISME I MOBILIARI 1974 SL,
per un import total de sis mil nou-cents setanta euros (6.970,00 €),
més mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta cèntims d’euro
(1.463,70 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, 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.

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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de vuit mil quatre-cents trentatres euros amb setanta cèntims d’euro (8.433,70 €) amb càrrec a la
partida 920-62506 del pressupost municipal.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9

6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ
D’ACTES I EL SEU MANTENIMENT A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE
L’ACM (EXP. 2016.01).
Es dona compte de la següent proposta:

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

24/11/2020 Secretari-Interventor
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24/11/2020 Alcalde

ANTECEDENTS
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) que va celebrar-se el dia 10 de novembre de
2016 es resolgué adjudicar, l’Acord marc del subministrament del sistema de
vídeoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades: 1) AMBISER INNOVACIONES, SL,
2) TELESONIC, S.A., 3) SERVICIOS MICROINFOMÁTICA, S.A., 4) VITEL,
S.A. i 5) “VIRTUAL REALITY SOLUTIONS – SOLUCIONES INFORMÁTICAS
GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS”
2.- En data 12 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i les
diferents entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de
subministrament del sistema de vídeoacta, equips de gravació i transmissió
d’actes i el servei de manteniment, licitat de conformitat amb el procediment
referenciat a l’apartat anterior.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 9 de març
de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar
definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal
que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició
del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual,
així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se
les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 17
de març de 2017.
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4.- En data 17 d’octubre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM en virtut de la qual es disposà aprovar la primera
pròrroga de l’Acord marc de referència, formalitzant-se els contractes el 25
d’octubre de 2017.

JOAN MORLÀ I MENSA

6.- En data 12 de setembre de 2019, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM en virtut de la qual es disposà aprovar la tercera pròrroga
de l’Acord marc de referència. El 9 de desembre es va procedir a formalitzar els
contractes amb totes les empreses adjudicatàries, excepte VITEL SA, que en
el tràmit de prorrogar no va comunicar la seva voluntat de prorrogar.
7.- L’ajuntament del Catllar es troba adherit al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ADM) i del Consorci Català
per Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.
És per això que es considera convenient efectuar l’adquisició de la vídeoacta
mitjançant la Central de Compres de l’ACM per tal de retransmetre en directe
les sessions plenàries i poder elaborar-ne les actes de manera automàtica.
FONAMENTS DE DRET
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5.- En data 28 de novembre de 2018, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM en virtut de la qual es disposà aprovar la segona
pròrroga de l’Acord marc de referència. El 14 de desembre es va procedir a
formalitzar els contractes amb totes les empreses adjudicatàries, excepte
TELESONIC, SA que en el tràmit de prorrogar va mostrar la voluntat de no
prorrogar.
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JOAN MORLÀ I MENSA

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4
de la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions
en que tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment,
formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries,
adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara
d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss.
preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis
puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals
associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc.
De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients
de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per
la normativa anterior.”
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del subministrament del sistema de vídeoacta, equips de
gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01) aprovats per la Resolució de
Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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
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L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte mixt de
subministraments i serveis. Les normes que s’han d’observar en la selecció de
les empreses són les del contracte de subministrament, tal com estipula l’article
12 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, al ser l’objecte principal del
mateix. Pel que fa a la part de subministrament té el caràcter de preus unitaris,
tal com estableix l’article 9.3 del TRLCSP.
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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 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.- Disposar l’adhesió de l’ajuntament del Catllar a l’Acord marc de
subministrament del sistema de vídeoacta, equips de gravació i
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2016.01).
Segon.- Aprovar la contractació mitjançant la modalitat de compra a l’empresa
adjudicatària 'Actadigital' - UTE Virtual Reality Solutions-Soluciones
Informáticas Globales dels béns i serveis segons el pressupost
PRES-AD-ACM-20201008105403 de data 8 d’octubre de 2020 de la
mateixa empresa.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de
24.317,26 € (vint-i-quatre mil tres-cents disset euros amb vint-i-sis
cèntims) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any
2020, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 920-62603 i 92062604 exhaurint el total de la seva consignació, que és de 22.000 € i
el faltant amb reserva de crèdit sobre la partida 920-62304, per import
de 2.317,26 €.
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D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
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Quart.-

Notificar aquest acord a 'Actadigital' - UTE Virtual Reality SolutionsSoluciones Informáticas Globales, com a empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament del servei de vídeoacta (plaça de la
Vila, 1 El Catllar 43764), així com a l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i
el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT
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Sisè.-
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CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES
BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA.
14

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinats els requisit objectius de la convocatòria referida, es constata que
l’ajuntament els compleix i, per tant, esdevé potencial beneficiari d’aquests ajuts
per a la contractació d’una persona jove menor de 30 anys en situació d’atur i
amb assignació d’un mòdul econòmic d'11.000,00 euros per persona
contractada.
Conscients de la dificultat d’accés dels joves amb formació reglada o aptitud
laboral per accedir al mercat de treball o per consolidar-s’hi se’ns planteja la
possibilitat de contractar una persona jove per donar resposta a diverses
necessitats puntuals derivades de la prestació dels serveis municipals.
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Treball Afers Socials i Famílies per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
regulada per l’Ordre ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya (DOGC número 7665, de 17 de juliol de 2018).
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Mitjançant Resolució TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la
convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091)
(DOGC número 8249, de 19 d’octubre de 2020).
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Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte
inclòs a la convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la
Generalitat als efectes del que disposen les bases de la convocatòria.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”
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.
8. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ANUAL A L’ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS EL GAIÀ.

A dates 21 de febrer i 6 d’octubre de 2020, el sr. Joan Virgili Guarí, en nom i
representació de l’entitat Societat de Caçadors El Gaià del Catllar, va presentar
dues instàncies en les quals sol·licitava la subvenció anual per fer front a les
despeses de funcionament de l’esmentada entitat.
Prèviament a la concessió de la subvenció d’aquest any, calia haver justificat la
subvenció rebuda l’any anterior, i a dates 9 i 20 d’octubre l’entitat ha presentat
les factures corresponents per tal de ser justificada la subvenció atorgada.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
D’acord amb les bases 13 i següents de les Bases d’execució del Pressupost
municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ de la
despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a l’entitat Societat
de Caçadors El Gaià del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament durant l’any 2020.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
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Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Tercer.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
17

Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar 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.”

24/11/2020 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER L’ACTUACIÓ DE
LA NICASETA I ELS DIABLES DEL CATLLAR DURANT ELS ACTES
FESTIUS DE LA URBANITZACIÓ MAS VILET DELS PINS.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012 es va aprovar
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que
contractessin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les
entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu,
establint un màxim de 400 € per actuació.
Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de
l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o document
equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Examinada la sol·licitud presentada per la Junta de la urbanització Mas Vilet
dels Pins, en la qual s’acredita l’actuació de la colla de diables infantils del
Catllar el dia 3 d’agost de 2019 mitjançant la factura corresponent, i acreditantne el seu pagament pel cost de l’actuació per import de 400 €. Així com,
l’actuació de la bèstia de foc, la Nicaseta, el dia 10 d’octubre de 2019, en motiu
de la celebració dels 50 anys de la urbanització Mas Vilet, i per import de 250
€.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa
Constatat l’interès públic d’aquestes actuacions, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Atorgar un ajut a l’Associació de Propietaris de la urbanització Mas
Vilet dels Pins per a la contractació de l’actuació de la Colla de Diables
Infantil del Catllar durant les festes d’estiu i la Nicaseta en un acte de
celebració dels 50 anys de la urbanització Mas Vilet dels Pins, per
import de 260 €, equivalent al 40% del cost de les factures
presentades.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol•licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
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Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al•legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

24/11/2020 Alcalde

Tercer.

Notificar aquesta acord a l’interessat 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
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

Firma 2 de 2

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. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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24/11/2020 Secretari-Interventor

Vots en contra: cap
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