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

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

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE DESEMBRE
DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de desembre 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:
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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.
2

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 mitjançant resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya ens ha estat concedit l’ajut d’11.000 € per al programa de contractació
e joves en pràctiques. Disposem fins als 30 de desembre per contractar la
persona d’entre les candidatures que ens proposi el SOC i el programa haurà de
finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2021
- L’ajuntament ha concorregut a la convocatòria d’ajuts del Departament de
Territori i Sostenibilitat regulada per la Resolució TES/2869/2020, de 31 d'octubre,
de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials
d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial
de Catalunya, per al desmantellament de la coberta del magatzem ubicat a les
immediacions del complex educatiu del Catllar, a la parcel•la propietat de
l’ajuntament amb referència cadastral 43044A026000200000SS. Els treballs
comprenen el desmuntatge, el transport i el tractament de 1.215,10 kg de residus
d’amiant i importen la quantia de 3.347,97€ IVA inclòs.
- Els dies 2 i 3 de desembre es varen realitzar les proves selectives per a la
provisió d’una plaça d’arquitecte en règim funcionari, mitjançant concurs oposició
lliure. En total hi havia convocades onze persones aspirants, de les que només
en van comparèixer 8. A la finalització del procés només dues persones aspirants
van superar la fase d’oposició i d’entre elles s’ha proposat el nomenament del Sr.
J L S.
- Tal i com ja havíem anunciat a la sessió de la Junta de Govern del passat dia 10
de desembre de 2020, avui hem tingut la visita de l’Hble. Sr. Josep Bargalló Valls,
Conseller d’Educació de la Generalitat a l’edifici de l’escola de música i aulari de
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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l’institut escola, obra que demà serà recepcionada per l’ajuntament i es podrà
procedir amb les tasques de trasllat tal i com s’havia previst. Hem de felicitar-nos
per haver ajustat els terminis d’execució a allò previst malgrat hagi irromput una
pandèmia sanitària com la que patim.

JOAN MORLÀ I MENSA

- D’acord amb els terminis de gestió dels ajuts regulats per les Bases
específiques per a la concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses, de
menys de 15 treballadors, afectats per l’emergència sanitària del COVID-19, un
cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de concurrència se n’han
presentat 11 en total, de les quals 9 ja poden ser avaluades, mentre que dues
encara disposen de temps per esmenar la documentació presentada i complir
amb el requeriment enviat per l’ajuntament.
Les bases disposen que un cop verificades les sol•licituds, la comissió
avaluadora creada a l’efecte formularà la proposta de resolució de concessió o
denegació de subvencions a l’òrgan competent per resoldre i s’ha previst que
la comissió es reuneixi el dimarts dia 22 de desembre a les sis de la tarda i de
forma telemàtica. Han estat nomenats membres de la Comissió la regidora
Montserrat Mestre Anguera i el regidor Antonio López López.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/1086,
DE 2 DE DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS A LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/1086, de 2 de
desembre:
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- Informar també que el passat dimarts dia 15 de desembre va tenir lloc reunió del
Patronat de la Fundació Castell del Catllar per aprovar els comptes de 2019, tràmit
encara pendent degut a la pandèmia per la COVID-19, i el pressupost de 2021,
entre d’altres. També van prendre possessió del càrrec els regidors de
l’ajuntament Francesc Saigí Nuñez i Alícia Inglés Villena i es nomenà nou patró
al veí, ex alcalde, enginyer, professor i ambientòleg, Sr. Joan Díaz i Rull.

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

a6974513f812407780bba31a4f30e0a9001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

3

“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents a la paga extraordinària
desembre 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
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“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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.
En conseqüència, resolc:
Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines de la paga
extraordinària de desembre de 2020, i la fiscalització i el pagament de
la despesa per part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

52.031,52 €
0,00 €
52.031,52 €
43.958,70 €
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Primer.
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Segon.

Tercer.

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.
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
2020/1086, de 2 de desembre, d’aprovació de les nòmines corresponents a la
paga extraordinària de desembre de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament
amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DESEMBRE DE 2020 (2).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 21 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (2) per un
import de 264.632,09 €.
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.
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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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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.

01/02/2021 Alcalde

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. 21 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (2) i que ascendeix l’import total de 264.632,09
euros.

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ DE TRES PERSONES
DESOCUPADES PER REALITZAR TASQUES DE MILLORA DE LA
MOBILITAT DE CAMINS.
Es dona compte de la següent proposta:
La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
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Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de les
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les
aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació socio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció de tres d’aquestes persones i així pal·liar, de forma
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció de
tres persones, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en realitzar tasques de millora de la mobilitat de
camins.

Segon.

Abonar, si és el cas, a les persones adscrites al programa la diferència
entre la prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import
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Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
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total de la base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.
Tercer.

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.

Quart.

Facultar al sr. alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.

El Catllar, a data de la signatura digital.”

01/02/2021 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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA
PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL VACANTS AL COS DE LA GUÀRDIA
MUNICIPAL.

Per tal de proveir les places vacants a la plantilla de personal funcionari del cos
de la guàrdia municipal, que actualment estan proveïdes interinament,
l’ajuntament considera oportú iniciar l’expedient per a la convocatòria i
aprovació de les bases del procés selectiu que caldrà dur a terme per assolir
aquest objectiu.
D’acord amb les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2018 i 2020, aprovades
i publicades, hi consten dues places vacants com a funcionaris de carrera,

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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escala administració especial, subescala serveis especials, com a guàrdies
municipals, subgrup agrupacions professionals, sistema de selecció concurs
oposició, torn lliure, que cal proveir.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Iniciar l’expedient administratiu per a la convocatòria per a la provisió
de les places vacants a la plantilla de personal funcionari d’aquest
ajuntament, adscrites al cos de la guàrdia municipal i aprovació, si
escau, de les bases reguladores del procés selectiu.

Segon.

Encarregar la redacció de les bases de la convocatòria per part de la
secretaria intervenció per a la seva posterior aprovació.

Tercer.- Contra la present resolució, 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.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA
PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL COM A INFORMÀTIC/A EN RÈGIM
LABORAL FIX, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Vots en contra: cap
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Per tal de donar resposta a les demandes ingents de l’administració electrònica,
l’ajuntament, ja el 2017 va preveure un lloc de treball d’informàtic/a. Escau
doncs, malgrat la demora, iniciar l’expedient administratiu a l’efecte per tal
d’aprovar les bases i obrir la convocatòria a la major brevetat possible, atès que
cada dia és més necessària la tecnologia en l’àmbit laboral municipal, i així
proveir un lloc d’informàtic/a, en règim de personal laboral fix, vacant a la
plantilla de personal i donar compliment a aquella previsió i necessitats.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Iniciar l’expedient administratiu per a la convocatòria per a la provisió
d’un lloc vacant a la plantilla de personal laboral fix d’aquest
ajuntament com a informàtic/a i aprovació, si escau, de les bases
reguladores del procés selectiu.

Segon.

Preparar la redacció de les bases de la convocatòria per part de la
secretaria intervenció per a la seva posterior aprovació.

Tercer.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
El Catllar, a data de la signatura digital.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, aprovada i publicada, al
DOGC núm. 7391, de 15 de juny de 2017 i al BOPT núm. 116 de data 16 de
juny de 2017 hi consta una plaça vacant com a informàtic, en règim laboral fix i
sistema de selecció concurs oposició, torn lliure, que cal proveir.
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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.
12

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
A data 11 de desembre de 2020 el Sr. David Miró Moya, veí de la urbanització
els Cocons, ha sol·licitat una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats
esportives per a la pràctica del motocròs i enduro, que exerceix el seu fill Bruno
Miró Rodríguez, segons les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament
de data 22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny).
Un cop revisada la documentació, la sol·licitud compleix amb els requisits
establerts en les bases de subvencions esmentades i alhora també presenta
una relació de despeses de la temporada per import total de 12.072,43 €.
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base
desena de les reguladores dels ajuts.
D’acord amb la base cinquena de les bases de subvenció, la quantia màxima
que es pot subvencionar al sr. Miró aquest any és per l’import de la partida
pressupostària a l’efecte que consta en el pressupost municipal per a l’any
2020, és a dir per un import de 1.000 €.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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8. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. D M M, PER A LA
PRÀCTICA DEL MOTOCRÒS I ENDURO DEL SEU FILL, EN EL MARC DE
LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ
D’ACTIVITATS ESPORTIVES

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

a6974513f812407780bba31a4f30e0a9001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde
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Primer.

Atorgar al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del seu fill
Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 1.000 € (mil euros)
en virtut d’allò establert a la base cinquena de les bases reguladores
dels ajuts, per a la pràctica del motocròs i enduro, temporada 2020 i
de la dotació pressupostària de l’ajuntament respecte als ajuts.

Segon.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comporta aparellada
l’autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de les imatges
dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva objecte de
subvenció.

Tercer.

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

Quart.

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

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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31/01/2021 Secretari-Interventor

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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9. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PEL TRACTAMENT
DE LA PROCESSIONÀRIA DE PI A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ LA CATIVERA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

La factura presentada per l’empresa Servicios Serpega per import de 459,80 €
(iva inclosa) és de data 20 d’octubre de 2020. Els tractaments contra la
processionària de pi són tractaments que cal dur a terme durant l’època de l’any
de la tardor, amb la qual cosa compleix amb els requisits.
Tot i que l’ajuntament no compta amb cap procediment de concurrència
competitiva actualment vigent, i per a la concessió directa d’ajuts, segons la Llei
General de Subvencions cal que estiguin prèviament previstes de forma
nominativa als Pressupostos Generals de l’entitat, estiguin previstes en una
norma de rang legal o excepcionalment, s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
seva convocatòria pública.
L’ajuntament considera el tractament de la processionària de pi d’interès públic
i/o social per la millora que suposa efectuar tractaments d’aquest tipus al nucli
de població La Cativera.
L’activitat de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques dels ens locals
es troba regulada als articles 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMC) i al Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

JORDI CABRE MARTORELL
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A data 23 de novembre de 2020, la sra. Marta Pelegrin Parras, en representació
de la Comunitat de Propietaris de la urbanització de la Cativera, va presentar
una sol·licitud de subvenció pel tractament de sulfatació contra la
processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) realitzada a tota la
urbanització, tot adjuntant la factura corresponent de l’empresa Servicios
Serpega.
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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 del 50% de la factura presentada a l’entitat
Comunitat de Propietaris de la urbanització de La Cativera, en
concepte de tractament contra la processionària de pi
(Thaumetopoea pityocampa).

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, 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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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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10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSADA DELS
MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS DE LA CATIVERA I DE
TARRAGONA.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament considera escaient elaborar i executar un pla de manteniment de
vies i camins municipals en tot el terme per garantir la seguretat dels usuaris i
el seu correcte funcionament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Actualment, es necessari efectuar una actuació d’aquest tipus als marges del
camí de la Cativera i del camí de Tarragona. La actuació que es durà a terme
al camí de la Cativera, des de la pròpia urbanització fins a 950 metres en
direcció nord, just al límit del terme municipal, consistirà en la sega a ambdues
bandes del camí d’aproximadament 1 metre d’amplada. L’actuació a realitzar
en el camí de Tarragona en direcció sud, des del sector de La Quadra dels
Manous fins al sector Pins Manous, comprèn 990 metres de longitud i
s’executaran treballs de sega a ambdues bandes del camí d’aproximadament 1
metre d’amplada.
A més dels treballs de poda descrits, s’inclourà també la retirada de les restes
produïdes i la correcta senyalització del vial durant l’execució dels treballs.
Els serveis tècnics municipals han emès informe on es descriu la necessitat
dels treballs a realitzar i els criteris automàtics de valoració de les diferents
propostes per l’adjudicació, informe que formarà part del corresponent
expedient de contractació.
1.2 S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
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Dins aquesta finalitat, es preveu executar treballs consistents en la sega de la
vegetació pròxima als camins amb l’objectiu de millorar la visibilitat dels usuaris
que hi transiten i evitar l’estrenyiment del pas a causa de la proliferació de la
vegetació arbustiva.
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recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
17

1.3 Per la realització dels treballs s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:

JOAN MORLÀ I MENSA

- EXCAVACIONS DAVID FORTUNY SL (B55756753) Presenta un pressupost
per un import de dos mil cent trenta-quatre euros (2.134,00 €), més quatre-cents
quaranta-vuit euros amb catorze cèntims d’euro (448,14 €) en concepte d’IVA,
essent el total de dos mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb catorze cèntims
d’euro (2.582,14 €).
- PROVICTOR OBRAS Y SERVICIOS SLU (B55514483) que no ha presentat
cap oferta adduint la impossibilitat de dur a terme les actuacions dins del termini
establert a la sol·licitud d’oferta.
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada pel contractista
JORDI BOVÉ FRAGA, sent el que ha obtingut una major puntuació d’acord amb
els criteris establerts per l’adjudicació.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

JORDI CABRE MARTORELL
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- Excavacions i Jardineria JORDI BOVÉ FRAGA, amb Nif 39704562F, que
presenta oferta per import de mil cent seixanta-quatre euros (1.164,00 €), més
dos-cents quaranta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (244,44
€), en concepte d’IVA, essent el total de mil quatre-cents vuit euros amb
quaranta-quatre cèntims d’euro (1.408,44 €).
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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.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta al contractista Jordi Bové Fraga per un import total
de mil cent seixanta-quatre euros (1.164,00 €), més dos-cents
quaranta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (244,44
€), en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de mil quatre-cents vuit euros
amb quaranta-quatre cèntims d’euro (1.408,44 €), amb càrrec a la
partida 171-21004 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.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.-
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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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DEL TRAÇAT DEL CAMÍ DEL MAS DE SALORT COMPRÈS
ENTRE LES URBANITZACIONS DE MAS DE BLANC I LA QUADRA DE
MANOUS.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament està duent a terme un estudi per a la millora de la cohesió social
i vertebració territorial. Part d’aquest estudi contempla l’adequació del traçat del
Camí de Salort comprès entre les urbanitzacions de Mas Blanc i la Quadra de
Manous.
Per tal de realitzar l’estudi esmentat, cal dur a terme la realització de
l’aixecament topogràfic del tram de 2.500 m. Comprès entre aquestes dues
urbanitzacions. La superfície total aproximada de l’aixecament és de 6
hectàrees.
Els serveis tècnics municipals han emès informe on es descriuen els treballs
topogràfics a realitzar i els criteris objectius d’adjudicació automàtics, informe
que figura a l’expedient de contractació.
S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Vots en contra: cap
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mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
Per la realització dels treballs s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:
- VERTEX TOPÒGRAFS SLP, que presenta oferta per import de tres mil nou
cents euros (3.900,00 €), més vuit-cents dinou euros (819,00 €), en concepte
d’IVA, essent el total de quatre mil set-cents dinou euros (4.719,00 €).

JOAN MORLÀ I MENSA

- ENGITECTOPÒGRAS SLP que presenta un pressupost per un import de
quatre mil dos-cents euros (4.200,00 €), més vuit-cents vuitanta-dos euros
(882,00 €) en concepte d’IVA, essent el total de cinc mil vuitanta-dos euros
(5.082,00 €).
Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada per l’empresa
VERTEX TOPÒGRAFS SLP, sent la que ha obtingut una major puntuació
d’acord amb els criteris establerts per l’adjudicació.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 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
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- ESTUDIOS TOPOGRÀFICOS SLUP que presenta un pressupost per un
import de quatre mil tres-cents euros (4.300,00 €), més nou-cents tres euros
(903.00 €) en concepte d’IVA, essent el total de cinc mil dos-cents tres euros
(5.203,00 €).
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa VERTEX TOPÒGRAFS SLP per un
import total de tres-mil nou-cents euros (3.900,00 €), més vuit-cents
dinou euros (819,00 €), en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre-mil set-cents dinou
euros (4.719,00 €), amb càrrec a la partida 454-61905 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
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.”
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REPINTAT DE LES
PASSERES DE FUSTA DEL RIU GAIÀ.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es necessari realitzar el manteniment de les passeres de fusta situades al llarg
del recorregut del riu Gaià, atès que per acció dels meteors i de la humitat pròpia
de la zona del riu es degraden els protectors aplicats amb anterioritat i en cal
una nova aplicació per perllongar la vida útil de la fusta.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de serveis, entre
d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment adequat
per la contractació és el del contracte menor.
S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
Per la realització dels treballs s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:
- COMASLAQ SL, que presenta oferta per import de mil tres-cents setanta
euros (1.370,00 €), més dos-cents vuitanta-set euros amb setanta cèntims
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Es dona compte de la següent proposta:
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d’euro (287,70 €), en concepte d’IVA, essent el total de mil sis-cents cinquanta
set euros amb setanta cèntims d’euro (1.657,70 €).
23

- JORDI COLOME GUINART que presenta un pressupost per un import de mil
cent cinquanta-sis euros (1.156,00 €), més dos-cents quaranta dos euros amb
setanta-sis cèntims d’euro (242,76.00 €) en concepte d’IVA, essent el total de
mil tres-cents noranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims d’euro (1.398,76 €).

JOAN MORLÀ I MENSA

Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, es conclou que
la més avantatjosa, atenent al preu ofert, és la presentada pel contractista
JOSEP M. SOLÉ BOADA.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.
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- JOSEP M. SOLÉ BOADA que presenta un pressupost per un import de vuitcents seixanta euros (860,00 €), més cent vuitanta euros amb seixanta cèntims
d’euro (180,60 €) en concepte d’IVA, essent el total de mil quaranta euros amb
seixanta cèntims d’euro (1.040,60 €).
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei descrit a la part expositiva
d’aquesta proposta al contractista JOSEP M. SOLÉ BOADA per un
import total de vuit-cents seixanta euros (860,00 €), més cent-vuitanta
euros amb seixanta cèntims d’euro (180,60 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de mil tres-cents noranta-vuit
euros amb setanta-sis cèntims d’euro (1.398,76 €), amb càrrec a la
partida 171-21004 del pressupost municipal per l’exercici 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

Quart.-

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

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:
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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Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DELS
TREBALLS DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DEL MAS DE
GEREMBÍ AL MAS DE TERET.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

L’estat actual general dels camins és correcte, no obstant, periòdicament es
produeixen situacions meteorològiques que malmeten els camins i, sumat al
creixement de la vegetació de l’entorn, poden ser inutilitzats deixant-los
impracticables per al transit rodat motoritzat.
Aquests camins són pistes de terra que requereixen un manteniment i uns
arranjaments periòdics que evitin que la meteorologia a la que es troben
exposats i la vegetació de l’entorn els inutilitzi deixant-los impracticable.
Les feines de condicionament i millora del camí públic ubicat al comellar del
Mas de Teret necessari per a la comunicació de les diferents parcel·les
rústiques des del sector urbanístic de Mas de Gerembí fins al Mas de Teret,
camí inclòs a l’inventari de classificació de la xarxa de camins del consell
comarcal del Tarragonès amb els números 1223 i 1204, camins municipals de
segon ordre, s’han recollit en la memòria valorada dels treballs de
condicionament i millora del Camí del Mas de Gerembí al Mas de Teret,
redactada per l’arquitecte tècnic, Sr. Xavier Esteve i Sosa.
La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 13.731,10 € (tretze-mil
set-cents trenta-un euros amb deu cèntims), IVA inclòs.
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
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El terme municipal del Catllar disposa d’una xarxa de camins públics, aptes per
al trànsit rodat de vehicles a motor, inclús vehicles tipus turisme, que travessen
i comuniquen els diversos indrets i llocs del municipi. Aquesta xarxa de camins
són pistes de terra que precisen d’un manteniment periòdic.
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gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del mateix
ROAS.
26

JOAN MORLÀ I MENSA

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
competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2019/532
de data 5 de juliol de 2019.
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
de condicionament i millora del Camí del Mas de Gerembí al Mas de
Teret, redactada per l’arquitecte tècnic, Sr. Xavier Esteve i Sosa, amb
un pressupost d’execució per contracta de 13.731,10 € (tretze-mil set-
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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.
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cents trenta-un euros amb deu 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.

01/02/2021 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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

14. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INFORME RELATIU AL PROJECTE
DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2039, DEL CATLLAR A LA
N-340, TRAM: T-203 A N-340, TM DE TARRAGONA I EL CATLLAR
REDACTAT PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Es dona compte de la següent proposta:
Rebut el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la
N-340, tram: T-203 a N-340, terme municipal de Tarragona i el Catllar redactat
per la Diputació de Tarragona i aprovat inicialment en sessió del seu Ple de 23
de juliol de 2020, amb la finalitat que s’informi per l’Ajuntament del Catllar.
Amb data 9 de setembre de 2020 l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“La Diputació de Tarragona, en sessió del Ple de 23 de juliol de 2020, va aprovar
inicialment el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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la N-3409, tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i el Catllar, amb un pressupost
de contracte de 5.147.113,65€. També va acordar exposar-lo al públic per tal
que es puguin formular reclamacions i al·legacions.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

31/01/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

01/02/2021 Alcalde

Vist i examinat el projecte, considero del tot necessari fer-vos avinent els
següents punts:
A.- NOVA ROTONDA DAVANT DEL CEMENTIRI
Respecte de l’actua, aquesta nova rotonda es desplaça cap a ponent, allunyantla de l’entrada al cementiri. A més, es canvia l’inici del camí que ara surt el
costat nord del cementiri i es dirigeix cap a l’eixample, i se’l fa començar al
costat sud fins a connectar més enllà amb el traçat actual.
El traçat previst en el projecte està en desacord amb el que està previst en el
POUM. Al respecte, cal indicar que el traçat del projecte està pensat amb criteris
d’enginyeria de camins, atenent exclusivament a paràmetres geomètrics que
asseguren la funcionalitat de les vies. En canvi, el traçat del POUM obeeix a
criteris urbanístics, de planificació del territori, tot prenent en consideració els
conceptes propis d’aquesta disciplina, que preveuen un desenvolupament
global i harmònic, no només en funció de les vies de comunicació. En aquest
sentit, en contra del traçat del projecte, el POUM preveu que la rotonda se situï
de manera que faci possible la creació d’un vial urbà coincident amb el camí
que va cap a l’Eixample, de manera que
1.- Faci de límit del sòl urbà i urbanitzable.
2.- Deixi el cementiri clarament al marge del nucli poblacional present i futur.
3.- Enllaci amb naturalitat i sigui una continuació de la carretera del coll de
Tapioles.
4.- Permeti la prolongació fins la carretera de la Riera, circumval·lant el nucli,
que ara presenta un coll d’ampolla perillós i facilitant també l’accés a l’autopista
i al tren a Torredembarra.
B.- REDUCCIÓ DEL SISTEMA DE VERD PÚBLIC
En el traçat proposat pel projecte es produeix una pèrdua de superfície de 492
m2 de l’espai de verd públic del polígon de Mas de Blanc i la Guinerdera, definit
ja en el pla especial del polígon i recollit tant en el POUM com en el projecte de
reparcel·lació. Aquesta disminució haurà de ser motiu d’una modificació puntual
del POUM que tramitarà l’Ajuntament a instàncies de la Diputació, com a
administració promotora del projecte de la carretera. D’acord amb la legislació
urbanística vigent, la modificació haurà de ser aprovada pel conseller de la
Generalitat del ram.
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01/02/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Atès l’informe, la Junta de Govern formula les següents observacions:
Primer. Cal prendre en consideració els punts següents de l’informe de
l’arquitecte municipal:
El POUM també preveu la construcció d’una nova rotonda per facilitar l’accés
al polígon de Cocons, a la part nord del Parc de Llevant i al sector 58 de sòl
urbanitzable. D’acord amb el POUM, aquesta rotonda ha de ser a càrrec del

JORDI CABRE MARTORELL
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Mereix idèntica consideració la disminució del sistema de ver públic de Pinalbert
(finca 17: 150 m2) i la de Parc de Llevant (finca 25: 193m2)
C.- CAMÍ 1
El projecte designa així el carrer de Pinalbert paral·lel a la carretera i molt pròxim
a ella. El projecte preveu desplaçar-lo cap a ponent, on hi ha un pendent
exagerat cap al torrent de les Ànimes.
Actualment, aquest carrer dona accés a una sola parcel·la edificada -al fons, on
hi ha una placeta- i a d’altres sis que no ho estan situades entre el Camí 1 i el
torrent, en un terreny de forta pendent. Recentment (resolució del 04/05/2017),
aquestes últimes parcel·les han esta objecte de la concessió d’una llicència de
parcel·lació, de la que resultaven parcel·les molt ajustades.
El fet de desplaçar el Camí 1 de la seva posició actual, d’una banda encareix el
projecte de la carretera i de l’altra fa més inviable la construcció d’habitatges
pel fet d’incrementar considerablement la diferència de cota entre la rasant del
camí i el terreny natural adjacent. De fet, aquest Camí 1 acaba en cul de sac i
només dóna accés a set parcel·les d’aprofitament privat, de manera que pot
merèixer un tractament diferent del que habitualment es dóna a un carrer tipus
d’una urbanització.
D.- ALTRES
D 1) El POUM també preveu la construcció d’una nova rotonda per facilitar
l’accés al polígon de Cocons, a la part nord de Parc de Llevant i al sector 58 de
sòl urbanitzable. D’acord amb el POUM, aquesta rotonda ha de ser a càrrec del
citat sector 58 i, per tant, no es considera absolutament necessari que es
contempli en el projecte que s’informa.
D 2) La finca 24 del projecte, de la que es diu que és propietat de l’Ajuntament,
no està identificada en els plànols d’expropiació.
CONCLUSIÓ
En conseqüència, sóc del parer que caldria reconsiderar el projecte de
condicionament de la carretera TP-2039, pels motius expressats anteriorment.”
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citat sector 58 i, per tant, no es considera absolutament necessari que es
contempli en el projecte que s’informa.
30
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La finca 24 del projecte, de la que es diu que és propietat de l’Ajuntament, no
està identificada en els plànols d’expropiació.
Segon. Pel que fa a la resta de punts de l’informe del tècnic municipal en relació
amb la nova rotonda del Cementiri, la reducció del sistema de verd públic i el
Camí, atès el que preveuen els apartats 14.2 i 14.3 del Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, els estudis i
projectes de carreteres, un cop aprovats definitivament, tenen la condició de
xarxa viària bàsica, als efectes de planejament urbanístic, i prevalen sobre les
determinacions d’aquest, pel que l’Ajuntament haurà de promoure les
modificacions puntuals del planejament als efectes d'incorporar-hi les
determinacions que resultin dels projecte incloent-hi la reclassificació i la
qualificació de sòl que resulti congruent amb les determinacions del Projecte
tramès per la Diputació de Tarragona, una vegada aprovat definitivament. En
aquest sentit hi preveurà, per tant, les reserves de verd públic necessari que
compensin la pèrdua de superfície a causa de l’execució del projecte de la
Diputació de Tarragona. Això no obstant la Diputació haurà de pronunciar-se
sobre la totalitat dels punts de l’informe de l’arquitecte municipal.
Per tot això , s’ACORDA:
Informar favorablement el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039,
del Catllar a la N-340, tram : T-203 a N-340, TM de Tarragona i el Catllar, tramès
per la Diputació de Tarragona amb les observacions formulades per la Junta de
Govern i que consten en aquest acord.”

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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15.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 5 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL,
MASIETA DE SALORT.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 21 de setembre de 2010, la Sra. Cristina Sáez de Juan, en qualitat
d’arquitecta redactora, va presentar el Projecte d’urbanització de Masieta de
Salort, sector 5 del Planejament municipal vigent.

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 1 de juliol de 2011, la Sra. Cristina Sáez de Juan va presentar la
documentació requerida en resposta a l’informe municipal de data 12 de gener
de 2011.
Revisada la documentació presentada, en data 22 de juliol de 2011 l’arquitecte
municipal va emetre informe mitjançant el qual constatava la subsistència de
mancances i esmenes a solucionar prèviament a l’aprovació inicial, donant-se
trasllat a la Junta i als tècnics redactors.
En data 22 de desembre de 2011, l’arquitecta redactora del projecte, la Sra.
Cristina Sáez de Juan, va presentar nova documentació per resoldre les
mancances esmentades, la qual fou complimentada per la mateixa arquitecta
en data 22 de maig de 2012.
En data 22 de juny de 2012, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable
a l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de Masieta de Salort, sector 5
del Planejament municipal, condicionant la seva aprovació definitiva a
l’aportació de documentació complementària i la realització de tràmits
pendents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 d’agost de 2012, es va aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització de Masieta de Salort, sector 5 del
Planejament municipal.
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En data 12 de gener de 2011, l’arquitecte municipal va emetre informe respecte
determinats aspectes essencials de la documentació presentada que s’havien
de completar o esmenar abans de sotmetre al tràmit d’aprovació inicial del
projecte.
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El tràmit d’informació pública es complí mitjançant edictes publicats al BOP
número 235, de 10 d’octubre de 2012, al diari El Punt Avui i al Diari de
Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació.
D’acord amb el tràmit legalment establert, es van sol·licitar els informes del
organismes públics afectats per raó de les seves competències sectorials i de
les empreses subministradores de serveis.
En data 20 de novembre de 2012 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre
informe desfavorable en el que respecta a l’abastament i sanejament del sector.

JOAN MORLÀ I MENSA

Havent-se intentat la notificació individual a determinats propietaris de terrenys
del sector sense assolir-la, en data 30 de gener de 2013 es va publicar edicte
de notificació conjunta al BOP núm. 25, en compliment del tràmit referit.
La Diputació de Tarragona, mitjançant escrit de data 26 de maig de 2016,
requeria l’esmena de diverses mancances tècniques observades en el projecte
original, el qual s’havia tramès a la Diputació, titular de la carretera TP-2031
desprès de l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de Masieta de Salort,
sector 5.
En data 22 d’agost de 2016, el Sr. Arsenio Alonso Ortega, en representació de
la Junta de Compensació de Masieta de Salort, va presentar un annex al
projecte de l’accés al sector des de la carretera TP-2031,
En data 12 de setembre de 2016, es tramità una còpia de l’esmentat projecte a
la Diputació de Tarragona.
El Sr. Jose Luis Ruiz Molero, en representació de la Junta de Compensació
Masieta de Salort, en data 2 de març de 2017 va aportar un nou projecte
d’urbanització de Masieta de Salort, sector 5, promogut per la Junta de
Compensació del sector, per a la seva aprovació definitiva.
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En data de sortida 29 de novembre de 2012, es van practicar totes les
notificacions mitjançant escrits individuals als propietaris de terrenys inclosos
dins l’àmbit del projecte.
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L’arquitecte municipal, en data 10 de març de 2017 va emetre informe
mitjançant el qual requeria documentació que hi mancava a l’expedient.
33

En data 17 de novembre de 2017, la Junta de Compensació Masieta de Salort,
sector 5, va presentar el nou projecte d’urbanització del seu sector en resposta
a l’informe de data 10 de març de 2017.
Com a conseqüència de les converses mantingudes, el dia 18 de gener de 2018
es va aportar un nou exemplar que reunia les consideracions necessàries per
a l’aprovació definitiva.

JOAN MORLÀ I MENSA

“1- S’ha d’aportar el conveni o convenis amb els propietaris confrontants per tal
d’assegurar l’accés a les seves finques i la realització de les operacions
necessàries per evitar incendis, d’acord amb el Decret 123/2005.
2- D’acord amb l’art. 107 de la Llei d’Urbanisme, s’haurà d’aportar una garantia
del 12% del cost de les obres d’urbanització. El nou pressupost de contracte
és de 560.246,15 € (IVA inclòs).
3- S’ha d’aportar el conveni amb la companyia de telecomunicacions.
També convé recordar que els plans de manteniment de totes les instal·lacions,
sistemes i elements, s’hauran d’aportar en el moment de la recepció de l’obra
d’urbanització.”
El Sr. Jesús Vázquez Mendaza, en data 20 de juliol de 2018 va presentar el
conveni signat amb la companyia Telefónica de España, SAU i en data 29
d’octubre de 2018 va presentar un pressupost de les obres d’urbanització
desglossat en dues fases, sense modificar l’import total, per tal de facilitar el
finançament de les obres per part de la Junta de Compensació.
En data 13 de febrer de 2019, es va sol·licitar un nou informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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Revisat el nou projecte presentat, l’arquitecte municipal en data 16 de febrer de
2018, va emetre informe indicant els següents aspectes que s’havien d’aclarir
o corregir abans de l’aprovació definitiva:
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En data 16 d’octubre de 2020, es sol·licita a EMATSA un informe sobre la
disponibilitat d’aigua potable per garantir l’abastament del Projecte
d’urbanització Masieta de Salort, sector 5 del Planejament municipal. Rebut en
data 17 de novembre de 2020.
En data 4 de desembre de 2020, l’ACA emet informe favorable.
Atès el que preveuen els articles 72, 89, 110.1 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar definitivament el Projecte d‘urbanització Masieta de Salort,
sector 5 del Planejament municipal, promogut per la Junta de
Compensació.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la
matèria, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Tercer. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar de l'endemà de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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Abstencions: cap
35

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
16. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA PEL CALENDARI MUNICIPAL DE 2022.
Es dona compte de la següent proposta:

01/02/2021 Alcalde

L’ajuntament té previst, com ja ve sent tradicional, editar i oferir a la població un
calendari personalitzat amb imatges del municipi creades expressament per les
veïnes i veïns i cedides a l’ajuntament amb aquesta finalitat.
Als efectes d’organitzar aquesta aportació de les imatges i posterior selecció,
des de la regidoria d’Esports, Festes, Patrimoni i Comunicació i Noves
tecnologies s’han redactat les bases del concurs de fotografia pel calendari
municipal per al 2022 que es transcriuen tot seguit:

JOAN MORLÀ I MENSA

OBJECTE:
- Aquestes bases tenen com objecte regular la convocatòria del Concurs de
Fotografia pel Calendari 2022.
TEMÀTICA:
- Es premiaran 12 imatges d’àmbit municipal i de temàtica lliure (artístic,
festiu, natura, cultura, patrimoni, civisme…).
FINALITAT:
- Les imatges premiades s’empraran en el calendari municipal de l’any 2022.

PARTICIPACIÓ:
- Obert a qualsevol persona, professional o aficionada, major de 18 anys.

JORDI CABRE MARTORELL
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“BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2022
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PREMIS:
- 12 premis dotats amb 100 € cadascun en forma de vals de consum a
establiments i restauració del municipi (fraccionats en quatre de 25 € per tal
de facilitar-ne el bescanvi) i amb un any de validesa a partir del lliurament del
premi.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:
- És indispensable omplir totes les dades del Full d'Inscripció annex.

JOAN MORLÀ I MENSA

UNITATS ADMESES:
- Es poden presentar 3 fotografies com a màxim per concursant, de les quals
només una pot ésser premiada.
- En cas que no hi hagi suficients fotografies premiades de diferents autors, es
podrà premiar més d’una fotografia per autor.
REQUISITS:
- No s’admeten fotografies ja presentades i/o premiades en anteriors edicions
o altres certàmens.
- Els autors renuncien als drets d’explotació de les imatges i permeten l’ús
municipal d’aquestes, citant-ne l’autor.
- Els continguts no poden vulnerar cap dret fonamental o suposar ofensius,
discriminatoris o obscens.
- Les captures no poden fer publicitat de marques comercials, ni fomentar
consum d’alcohol o substàncies no permeses.
PRESENTACIÓ:
- Fotografies en color
- Format JPG, grandària mínima de 1500 x 1000 píxels. No superior a 5 MB
- Alta resolució (300 pppi)
- Orientació horitzontal
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INSCRIPCIÓ i ADMISSIÓ:
- Inscripció gratuïta que prendrà vàlua quan es presentin les imatges amb el
Full d’Inscripció seguint totes les indicacions.
- Es rebran obres fins al 30 de juliol a les 24.00 h.
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- Cal que es trameti amb el Full d’Inscripció on constarà, a més de les dades
personals, un PSEUDÒNIM, TÍTOL, LLOC, DATA DE LA CAPTURA i
DESCRIPCIÓ
- Les fotografies no han de portar signatura impresa, ni anar emmarcades.
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PARTICIPACIÓ:
Via internet. Només s’accepten treballs enviats al correu electrònic i que
adjunten el Full d’Inscripció, a: ajuntament@elcatllar.cat i facin constar:
- A l'assumpte: CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2022
- Al cos del missatge del correu, només ha de haver-hi el vostre PSEUDÒNIM,
amb el qual garantim l’anonimat.
- Com arxiu adjunt: la/es fotografia/es i el Full d’Inscripció especificant
clarament el títol de cada fotografia amb breu descripció de la mateixa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
- La participació en el concurs suposa l’acceptació de cadascuna de les seves
bases així com la resolució del Jurat, que serà inapel·lable.
JURAT:
- El Jurat estarà format pels regidors de l’Ajuntament del Catllar i professionals
de la imatge o fotografia.
PUNTUACIÓ:
- Cada membre del jurat votarà per 12 fotografies.
- Es farà el recompte de les fotografies més votades.
- En cas de resultar classificades més d’una fotografia del mateix autor,
s’escollirà la fotografia d’aquest autor amb més puntuació i les altres es
treuran de les classificades. S’inclouran les següents fotografies més
puntuades d’un altre autor no classificat, per tenir les 12 fotografies
necessàries.
- Si hi ha empat de puntuació entre diferents fotografies, es revisarà la
puntuació donant més pes al vot dels professionals de la imatge o fotografia,
per davant dels regidors membres del jurat.
- Si persisteix l’empat, es pot fer una elecció a cegues amb les obres en qüestió.
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JOAN MORLÀ I MENSA

L'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l 'article 122 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals que preveuen que els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o
particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d'interès local.
En els termes establerts a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, cal
sotmetre les bases a informació pública pel termini de 20 dies i es pot establir
que transcorregut aquest termini les bases quedaran aprovades amb caràcter
definitiu sense necessitat de cap acord si no es presenten al·legacions al
respecte.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en tant
que òrgan de contractació i 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.

Aprovar inicialment les bases del concurs de fotografia pel calendari
municipal per al 2022.

Segon.

Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un
termini de 20 dies, mitjançant la publicació al BOP i al tauler d'anuncis

JORDI CABRE MARTORELL
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VEREDICTE i LLIURAMENT DELS PREMIS:
- La decisió del Jurat no podrà qüestionar-se legalment.
- Es farà públic l’10 d’agost a través de la pàgina web i de les xarxes socials,
prèvia comunicació als premiats.
- El lliurament dels premis es farà efectiu el dia 13 d’agost a l’Ajuntament a
les 17h.
- En cas de modificació de les dates, es notificarà als interessats i se’n farà
difusió.”
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de la Corporació. Les bases esmentades s'entendran aprovades
definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.
Tercer.

Aprovar la convocatòria pública, d'acord amb el que preveuen les
bases aprovades, per a la presentació de propostes d'imatges.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s'iniciarà des
de l’aprovació definitiva de les bases i finalitzarà el 30 de juliol de
2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat
de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Tarragona , en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu
convenient.”

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.
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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.
40

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
17. TORN OBERT DE PARAULES
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JORDI CABRE MARTORELL

El Sr. Francesc Saigí informa que el coordinador de l’Escola Municipal de
Música li ha sol·licitat, com a regidor de noves tecnologies, potenciar i agilitzar
la gestió de la informació de l’EMM mitjançant les xarxes socials.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino informa que la professora de piano dels
ensenyaments musicals, Sra. Berta Collado, i la seva mare, també pianista,
avaluaran l’estat del piano de l’auditori del Centre Cultural i el seu trasllat a les
noves dependències de l’Escola Municipal de Música.
I quan passen cinc minuts d’un 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.

31/01/2021 Secretari-Interventor
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Intervé el Sr. Carles Guillén per informar que ha mantingut una reunió amb els
representants de l’entitat urbanística de Santa Tecla i han informat que pretenen
reformar el parc infantil amb material homologat i canviar els fanals de
l’enllumenat. Demanen la col·laboració de l’ajuntament.
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