ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
GENER DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia catorze de
gener de dos-mil vint-i-ú, 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 17 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 17 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:

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

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que des del passat dia 11 de gener està en funcionament l’edifici de
l’Escola Municipal de Música i Institut Escola que s’acaba de construir. Ja acull
les classes dels alumnes de l’institut, doncs l’equip docent, l’AMPA i
l’ajuntament han col·laborat durant les vacances de Nadal per fer el trasllat i
que això hagi estat possible. Malauradament la utilització no és plena perquè
els ensenyaments musicals i de llengua anglesa que imparteix l’ajuntament
continuen en format telemàtic com a conseqüència de les restriccions
aprovades per evitar l’expansió de la pandèmia.
També informar que aquesta mateixa setmana hem mantingut la primera reunió
amb els tècnics que en nom de la Diputació elaboraran l’avantprojecte per
implantació d’una instal•lació de producció d’energia tèrmica alimentada amb
biomassa (micro-xarxa de calor) en equipaments municipals existents (illa
educacional) i en un equipament de nova creació (pavelló esportiu). Ha sigut un
primer intercanvi d’impressions i de recollida d’informació per iniciar els treballs.
Un cop fet el redactat del projecte, aprovat i travat el finançament, el termini
d’execució serien uns sis mesos.
- Informar que ja han finalitzat els treballs de museïtzació de l’ermita per
esdevenir el centre d’interpretació del riu Gaià. El darrer dels elements instal·lat
ha estat la xiloteca de les espècies autòctones.
- Finalment dir que demà està programada la gravació del darrer vídeo
promocional del municipi que estava contractat amb TAC-12. Aquest cop es
farà difusió de l’ermita i es contextualitzarà amb l’entorn més immediat.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Els assistents es donen per assabentats.
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3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/1159,
DE 22 DE DESEMBRE, D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

“Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin
en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita
i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de cinc factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes de 26.02.2020 a 21.04.2020, per 1.176,68 euros, del 21.04.2020 al
16.06.2020 per 1.217,87 euros, i del 16.06.2020 al 20.08.2020 per 407,66
euros.
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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2010, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
En conseqüència resolc:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.401,11 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
26.02.2020 a 21.04.2020, del 21.04.2020 al 16.06.2020 i del
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/1159, de 22 de
desembre:
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16.06.2020 al 20.08.2020, presentades per la Comunitat de
Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

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

Quart.

Notificar aquesta resolució a la interessada fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa
procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació. Altrament, si ho considereu oportú, també podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2020/1159, de 22 de desembre, d’atorgament d’una subvenció a la comunitat de
propietaris de la urbanització Sant Roc 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

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/1166,
DE 29 DE DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES DE
DESEMBRE 2020 (3).
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/1166, de 29 de
desembre:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 22 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (3) per un
import de 64.007,06 €.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 22 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (3) i que ascendeix l’import total de 64.007,06 €.

Segon.

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

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
2020/1166, de 29 de desembre, d’aprovació de la remesa de factures de
desembre 2020 (3) 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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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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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL
FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE
TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN
ESCOLES RURALS PER AL CURS 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de
desembre de 2019 s’ha aprovat, entre d’altres, la convocatòria i les bases del
programa extraordinari per al funcionament de les llars d’infants públiques de
titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al
curs 2018-2019.
Examinada la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha suportat o
obtingut l’ajuntament i demés documents que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions del programa
extraordinari per al funcionament de les llars d’infants públiques de
titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals, per al curs 2018-2019.

Segon.

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

Tercer.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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Quart.

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

Cinquè. Advertir que 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

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. 23 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (4) per un
import de 115.148,95 €.
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.
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
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Abstencions: cap
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facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
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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. 23 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (4) i que ascendeix l’import total de 115.148,95
euros.

Segon.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
7. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé el la Sra. Montserrat Mestre per explicar que als ensenyaments musicals
s’ha plantejat una situació peculiar que cal valorar. La única alumna que ha
quedat d’una professora marxa a l’estranger per dos mesos i pregunta si al
tornar podrà reprendre els estudis o haurà de liquida de nou la matrícula. Cal
estudiar el cas detingudament. També cal preveure la situació amb la que
queda la docent.
També informa que ha arribat material de Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies per a la lluita contra la violència masclista, sobretot cartells
informatius. Caldrà demanar-ne més unitats per poder fer una difusió adequada
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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i també consultar-ne la disponibilitat en format digital per reforçar els missatges
des de les aplicacions i els mitjans de l’ajuntament.
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31/01/2021 Secretari-Interventor
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01/02/2021 Alcalde

I quan manquen deu minuts per a les set de la tarda i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
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