ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE
NOVEMBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de
novembre de 2020, 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 22 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 22 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, 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

- Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de dat
27 d’octubre de 2020 s’han concedit les subvencions corresponents a l'anualitat
2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 i, alhora, s’han aprovat les
planificacions quadriennals presentades pels ens locals. Així les coses i en
congruència amb allò sol·licitat, l’ajuntament percebrà un total de 200.000 €
euros per despesa corrent a raó de 50.000 € anuals i 471.835,26 € per a
l’anualitat de 2021 per a la construcció d’un pavelló poliesportiu.
Així doncs, el total que percebrà l’ajuntament durant el quadrienni 2020 a 2023
és de 617.835,26 €.
- Aprovada la concurrència a la convocatòria addicional de subvencions
promoguda pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, per a l’adquisició de llibres a les biblioteques integrades en el Sistema
de Lectura Pública, per a l’any 2020, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal ens ha estat concedit l’ajut pels 1.768 €
que teníem assignats, d’acord amb el repartiment del romanent resultant de
l’assignació inicial de fons.
- Finalment informar que aquesta mateixa setmana hem rebut, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, els nomenament del jutge de pau titular i de
la jutgessa de pau suplent d’acord amb allò acordat pel Ple al seu dia. Ara
només cal que prenguin possessió un cop s’hagi publicat e seu nomenament i
ja podran exercir en el càrrec, rellevant a Josep M Miquel i Palau, qui ha estat
tants anys al servei dels veïns en la funció de jutge de pau i a qui li agraïm des
d’aquí la seva dedicació, esforç, criteri i mesura en el seu exercici.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/928,
DE 27 D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes d’octubre de 2020, que
inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, corresponents
a les diferents situacions administratives i serveis o treballs extraordinaris del
personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per l’exercici de
2020, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/928, de 27
d’octubre:
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I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

JOAN MORLÀ I MENSA

IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2020.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

JORDI CABRE MARTORELL
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III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
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En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
d’octubre de 2020, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

82.976,66 €
21.164,41 €
61.812,25 €
49.215,92 €

Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.

Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/928, de 27 d’octubre, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes
d’octubre de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa el Decret de l’alcaldia número 2020/928, de 27 d’octubre, és
ratificat per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE
CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2020 (1).

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 18 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2020 (1) per un
import de 535.702,95 €.
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. 18 – REMESA DE FACTURES
NOVEMBRE 2020 (1) i que ascendeix l’import total de 535.702,95
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
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

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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5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE PER A
GENT GRAN DELS PARCS DE SALUT MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Per realitzar aquesta prestació, que es durà a terme del 20 d’octubre de 2020
fins al 29 de juny de 2021, s’ha demanat pressupost als següents entrenadors
titulats:
- Gaizka Gras Ruiz de Velasco, que presenta oferta per un total de mil setcents setanta-cinc euros (1.775,00 €), més tres-cents setanta-dos euros amb
setanta-cinc cèntims d’euro (372,75 €) en concepte d’IVA.
- Ignasi Abelló Anglès, que presenta oferta per un total de mil set-cents
setanta-cinc euros (1.775,00 €), més tres-cents setanta-dos euros amb setantacinc cèntims d’euro (372,75 €) en concepte d’IVA.
- Munar, Hijosa i Monguió SL (grup SERVIESPORT), que presenta oferta per
un import total de tres mil cinc-cents catorze euros amb cinquanta cèntims
d’euro (3.514,50 €), més set-cents trenta-vuit euros amb cinc cèntims d’euro
(738,05 €) en concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JORDI CABRE MARTORELL
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L’ajuntament necessita contractar el servei de dos entrenadors titulats que
imparteixin les classes de gimnàstica dirigida per a gent gran que es faran al
dos parcs de salut que hi ha al municipi i que, al mateix temps, supervisi
l’activitat per tal de garantir als usuaris la pràctica segura de l’esport, evitant així
possibles lesions per un mal ús de l’equipament esportiu que en aquests parcs
hi ha instal·lat.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de monitoratge per a gent gran,
detallat en la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el
procediment del contracte menor, als contractistes Ignasi Abelló
Anglès i Gaizka Gras Ruiz de Velasco, amb NIF 48005821-Z i
48009577k, respectivament, per un import total de tres mil cinc-cents
cinquanta euros (3.550,00 €), més set-cents quaranta-cinc euros amb
cinquanta cèntims d’euro (745,50 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre mil dos-cents
noranta-cinc euros amb cinquanta cèntims d’euro (4.295,50 €), amb
càrrec a la partida 323/21203 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.
Quart.-

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

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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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.
Cinquè.- 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.”
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.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA GOSSERA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
DE MASIA BORONAT.
Es dona compte de la següent proposta:
El servei de recollida d’animals abandonats a la via pública sovint comporta
custodiar algun animal, principalment gossos, durant un termini màxim de 48 o
72 hores fins que l’entitat amb la qual el Consell Comarcal té conveniat el servei
de recollida en pot fer la retirada i custòdia a les seves instal·lacions.
Per tal de proporcionar la millor qualitat en la seva estada durant aquest període
transitori i d’acord amb les normes reguladores del benestar animal es va
encarregar als serveis tècnics municipals la redacció d’una memòria valorada
per substituir les instal·lacions actual adequació de l’espai amb nous
equipaments a l’interior de la parcel·la destinada a magatzem de la brigada
municipal ubicada al carrer de l’Estació número 3 del sector Masia Boronat, on

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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s’ubicarà una gossera amb tres boxs individuals dotats d’aigua, llum i tots els
serveis necessaris per a la cura dels animals.
10

La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 3.295,43 € (tres-mil doscents noranta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims), IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del ROAS, i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, essent els
següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius,
per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la documentació
addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals destaca l'estudi
de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de qualitat general
de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi sobre el compliment
de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, si
escau.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a l’article 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost ascendeix
a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació d’aquesta
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Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del mateix
ROAS.
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competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2019/532
de data 5 de juliol de 2019.
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària
per a la construcció d’una gossera a les instal·lacions municipals de
Masia de Boronat, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog,
amb un pressupost d’execució per contracta de 3.295,43 € (tres-mil
dos-cents noranta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims), IVA inclòs,
amb el benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions esdevindria definitivament aprovada sense
necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.

Tercer.

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:

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE
COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES. CONVENI

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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ESPECÍFIC DE PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE L’ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I
L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Promogut per l’ajuntament l’acolliment d’un segon estudiant de l’escola tècnica
d’arquitectura de Reus per a la continuació del projecte endegat el 2019 per a
la diagnosi per a la millora de la cohesió social i la vertebració territorial del
municipi sota la direcció de l’arquitecte municipal, des de la universitat es
proposa la signatura de l’annex al Conveni de cooperació educativa de
pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i l’ajuntament.
Mitjançant aquest document s’incorporarà a l’ajuntament l’estudiant de darrer
any del grau d’arquitectura, Sra. Maria del Carme López Jiménez, amb NIF
48018840S, qui ja va participar en l’anterior per avençar en l’estudi iniciat i
col·laborar amb els serveis tècnics municipals. El període de col·laboració
s’iniciarà aquest mes de novembre de 2020 i finalitzarà l’agost de 2021, durant
el qual es faran un total de 750 hores, essent obligació de l’ajuntament aportar
5,50 € per hora en concepte de beca d’ajut a l’estudi.
En el present supòsit són d’aplicació els següents articles 5, 47 i 54 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 8, 114, 174 i 273
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; 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local; 304.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 3, 41
i 50, i 223 a 225 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juliol de 2019 es va
aprovar el conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de
programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament per establir les bases de col·laboració i cooperació entre ambdues
institucions per a l’acolliment en pràctiques a l’ajuntament, d’estudiants i
permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits durant
l’aprenentatge.
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locals; i 40, i 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del
Sector públic .
13

La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
D’acord amb 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:
Aprovar l’Annex al Conveni de cooperació educativa de pràctiques
externes. Conveni específic de pràctiques externes entre l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i
l’ajuntament del Catllar per a la incorporació de l’estudiant de darrer
any del grau d’arquitectura, Sra. Maria del Carme López Jiménez,
amb NIF 48018840S, des del mes de novembre de 2020 fins a l’agost
de 2021, i per un total de 750 hores, essent obligació de l’ajuntament
aportar 5,50 € per hora en concepte de beca d’ajut a l’estudi.

Segon.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a
la signatura de l’annex aprovat i de la resta de documentació
dimanant del mateix.

Tercer.

Notificar aquest acord al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, a
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i
Virgili, a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i als demés organismes amb competències sobre la
matèria d’acord amb la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, en legal forma.

Quart.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar de l'endemà de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

24/11/2020 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Segons la documentació aportada i facilitada, algunes famílies de les
requerides ja han liquidat els deutes pendents o han esmenat la sol·licitud.
15

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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

157

P3

MFF

170

6È

GCS

171

6È

PGR

176
179
180
181
182

3R ESO
P3
P4
1R
2N

EGR
ABM
EMA
JOA
MMA
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Atesa l’existència de consignació pressupostària.
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JOAN MORLÀ I MENSA

3R
5È
1R ESO
2N ESO

EOA
AZR
DLP
PBA

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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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184
185
186
187
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9. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ANUALS A
L’ENTITAT CLUB TENNIS EL CATLLAR, PER LES DESPESES DE GESTIÓ
SUPORTADES DURANT ELS ANYS 2019 I 2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Prèviament a la concessió de la subvenció de l’any 2019, atès que ja havia
finalitzat l’any, calia haver-ne justificat les despeses corresponents. A data 26
d’octubre de 2020, la sra. M. Pilar Jové Portero, en representació de l’entitat
Club Tennis El Catllar, ha presentat les factures corresponents de l’any 2019
per tal de justificar-ne les despeses. Un cop fetes les comprovacions
corresponents, la subvenció de l’any 2019 queda justificada amb la
documentació aportada.
A data 16 de setembre de 2020, el sr. Francisco Càceres Montserrat, en nom i
representació de l’entitat Club Tennis El Catllar va presentar una nova instància
exposant els costos de desinfecció que havien hagut de fer front a causa de la
Covid en les estades d’estiu que dur a terme el Club, i aportant dues factures
acreditatives de les despeses ocasionades, per tal que se’ls abonessin les
despeses.
L’ajuntament va realitzar una modificació de crèdit del pressupost municipal per
tal d’incloure, a part dels 3.000 € anuals previstos de subvenció a l’entitat, 500
€ més de manera extraordinària, per tal d’ajudar-los a fer front a les despeses
generades a causa de la Covid en les estades d’estiu.
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.
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A data 12 de febrer de 2020, el Sr. Francesc Càceres Montserrat, en nom i
representació de l’entitat Club Tennis El Catllar va presentar una instància
sol·licitant les subvencions anuals dels anys 2019 i 2020, per fer front a les
despeses de funcionament de l’esmentada entitat.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a l’entitat Club
Tennis El Catllar per tal d’haver fet front a les despeses de
funcionament durant l’any 2019, tal i com queda justificat amb la
documentació aportada.

Segon.

Atorgar una subvenció per import de 3.500 euros a l’entitat Club
Tennis El Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament durant l’any 2020.

Tercer.

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.”

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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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Abstencions: cap
Vots en contra: cap

19

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA D'INCENTIUS A LA MOBILITAT EFICIENT I SOSTENIBLE.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, es fa pública la
convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS
523447) (DOGC número 8226, de 16 de setembre de 2020) per a les actuacions
subvencionables descrites a l'article 7 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny,
pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES II) i en defineix les bases reguladores.
Examinats els requisit objectius i subjectius de la convocatòria referida, es
constata que l’ajuntament els compleix i, per tant, esdevé potencial beneficiari
d’aquests ajuts.
Conscients de la necessitat de contribuir a la millora del medi ambient i en la
línia traçada des de la regidoria i alhora de forma transversal, es preveu la
instal·lació de fins a tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics repartits pel
municipi per atendre les necessitats dels usuaris de vehicle elèctric o híbrid
endollable i l’adquisició d’una motocicleta elèctrica per adscriure-la al parc mòbil
municipal.
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:
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Es dona compte de la següent proposta:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament d'Empresa i Coneixement mitjançant l’Institut Català
d'Energia per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius
a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) regulada per
Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, (ref. BDNS 523447)
(DOGC número 8226, de 16 de setembre de 2020).

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 d'Empresa i Coneixement mitjançant
l’Institut Català d'Energia de la Generalitat als efectes del que
disposen les bases de la convocatòria.

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 220/2020, DE DATA
14 D’OCTUBRE DE 2020, DICTADA EN EL RECURS ORDINARI 138/2018,
INTERPOSAT PER LA SRA. L S M I CONEGUT PEL JUTJAT DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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1. La senyora L S M va interposar un recurs contenciós administratiu contra
l’ajuntament, el qual ha estat admès a tràmit per responsabilitat patrimonial per
una caiguda soferta al carrer Francolí de la urbanització La Quadra dels Manous
a conseqüència de la qual va patir lesions a un turmell.
Aquest recurs es va conèixer pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona
i li fou assignat el número de procediment ordinari 138/2018.

JOAN MORLÀ I MENSA

"FALLO: ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda deducida por LORENA
SANCHEZ MARTIN, DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CATLLAR y condenándole junto a su Cia
Aseguradora al pago de 17.744,12 euros más los intereses legales desde la
fecha de la reclamación previa sin declaración en cuanto a las costas."
3. L’ajuntament té contractada pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil
amb la companyia AXA SEGUROS GENERALES, SA i a aquests efectes a
l’ajuntament li correspon assumir el pagament de 600 € en concepte de
franquícia.
4. Hi ha consignació pressupostaria adequada i suficient a l’aplicació 920-22616
del pressupost municipal vigent per atendre despeses per indemnitzacions per
responsabilitat civil.
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, estableixen l'obligació de complir les
sentències en la forma que en elles s'especifica.
Els ens locals tenen l’obligació legal d’exercir les accions necessàries per a la
defensa dels seus drets i interessos. En base a aquesta prerrogativa i davant
de la necessitat de defensa jurídica davant dels tribunals, sigui quina sigui la
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2. En data 14 d’octubre de 2020 l'esmentat Jutjat va dictar la Sentència
220/2020 per la qual s'estima el recurs presentat per la part actora, la part
dispositiva de la qual estableix:
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seva jurisdicció i competència, es imprescindible l’assistència i representació
jurídic-processal d’un advocat que actuï en nom de l’ajuntament.
22

L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 53.1.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen que
correspon a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs quan
les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit ha de donar-n’hi compte a la primera
sessió que se celebri per a la seva ratificació.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm. 220/2020
dictada en data 14 d’octubre de 2020 pel Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona.

Segon.

Efectuar el pagament de 600 € a la companyia AXA SEGUROS
GENERALES, SA en concepte de franquícia de la pòlissa
d’assegurança per responsabilitat civil que està contractada.

Tercer.

Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona i a la
companyia AXA SEGUROS GENERALES, SA als efectes escaients.

Quart.

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.”

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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12. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que s’ha reunit amb els veïns de la
urbanització de Sant Roc i han demanat que es faci un arranjament de la zona
del parc infantil. Cal estudiar la viabilitat de fer-hi alguna actuació, ja sigui a títol
de l’ajuntament o de forma conjunta amb La Secuita.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Intervé la Sra. Montserrat Mestre per informar que des de l’equip directiu de
l’escola s’ha demanat la col·laboració de l’ajuntament per atendre el
subministrament de gel hidroalcohòlic al centre cas que el subministrat pel
Departament no sigui suficient.
També explica el servei de voluntariat que s’està organitzant per atendre
aquelles necessitats que li sorgeixin a la població durant un hipotètic però més
que probable confinament domiciliari, similar al que vàrem patir al març passat.
I quan es mig quart de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

24/11/2020 Secretari-Interventor
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També s’ha fet reunió amb la Colla de Gegants del Catllar i demanen suport
econòmic de l’ajuntament per afrontar el pagament de les jaquetes de la
uniformitat de la colla i de les bandoleres que es van fer per guarnir finestres i
balcons.
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