ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
GENER DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-vuit de
gener de dos-mil vint-i-u, 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 21 DE GENER DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de gener de 2021, 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 d’acord amb el Protocol específic per a la creació del Dispositiu
eleccions COVID: oficina, responsables i materials de seguretat sanitària i el
Protocol específic per a l’adequació dels col•legis electorals i per al procediment
de vot en mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament
de Catalunya de 14 de febrer de 2021, elaborats pel Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat s’ha previst
la construcció d’una rampa per sortir del col·legi electoral situat a la sala
polivalent del Centre Cultural per la porta d’emergència que salva l’escaló
existent i en garanteix l’ús per persones amb mobilitat reduïda, creant un
itinerari d’entrada i sortida del col·legi electoral sense creuaments.
L’aplicació dels protocols s’està implementant en ambdós col·legis electorals.
- Informar també que, com estava previst i ja s’havia informat amb anterioritat,
aquest dimarts passat s’han iniciat els treballs d’execució del projecte de
col·laboració social per a la millora de la mobilitat en alguns camins municipals
amb les tres persones finalment seleccionades. Totes tres son veïnes del
municipi i avui mateix han rebut la formació preceptiva per a la prevenció de
riscos laborals.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DESEMBRE DE 2020 (5).

DE

FACTURES
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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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. 24 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (5) per un
import de 17.281,32 €.
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, 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. 24 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (5) i que ascendeix l’import total de 17.281,32
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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

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.

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

8f48ddee49734045a73bdbd4d3484a50001

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 1 – REMESA DE FACTURES GENER
2021 i que ascendeix l’import total de 99.678,80 euros.

Segon.

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

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 24 – REMESA DE FACTURES GENER 2021 per un import
de 99.678,80 €.
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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 la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER SOL•LICITAR
ELS AJUTS PREVISTOS A LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS
DESTINATS A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT ALS ALUMNES DE
L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA PEL CURS 2020-2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d’infantil, primària i secundària a l’Institut Escola l’Agulla.
Constatat que l’ajuntament vol continuar fomentant aquesta praxis pel curs
2020-2021, pels alumnes que cursen educació infantil, primària i secundària a
l’Institut Escola l’Agulla i estan empadronats al municipi, juntament amb una
sèrie de requisits més que contemplen les bases reguladores.
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 vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
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
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Es dona compte de la següent proposta:
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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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JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Obrir la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases per
a l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als
alumnes d’educació infantil, primària i secundària de l’Institut Escola
L’Agulla del Catllar pel curs 2020-2021.

Segon.

Procedir a la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’edictes de
l’ajuntament.

Tercer.

Notificar aquest acord a la direcció del centre per a la seva deguda
difusió i al departament d’intervenció per la seva executivitat.

Quart.

Fer 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.”

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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En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UNA BOMBA DE CALOR PEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA
CASA DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:
Actualment, la bomba de calor del sistema de climatització de la Casa de la Vila
està avariada. Realitzada la corresponent avaluació tècnica, s’ha comprovat
que el cost de la reparació és massa elevat per realitzar-la i escau substituir la
màquina existent.
Pel subministrament d’aquest equip s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que es detallen tot seguit:

JOAN MORLÀ I MENSA

Preu ut

IVA 21%

Total

7.497,21 €
6.871,08 €

1.574,41 €
1.442,93 €

9.071,62 €
8.314,01 €

8.192,26 €

1.720,37 €

9.912,63 €

A l’aplicació pressupostària 920-21200 del pressupost, hi ha consignació
suficient per adquirir l’equip pressupostat per l’empresa Eswell Facility Services
SL, que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.
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

JORDI CABRE MARTORELL
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NIF
JOSÉ PINTALUBA Y CIA SL
B-43003581
ESWELL FACILITY SERVICES B-55753933
SL
TARRACO INSTALL 2020 SL
B-61054755
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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

Primer.

Adjudicar la contractació pel subministrament i instal·lació d’una
Bomba de calor del sistema de climatització instal·lat a la Casa de la
Vila, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
Eswell Facility Services SL (B55753933) per un import de sis mil vuitcents setanta-un euros amb vuit cèntims d’euro (6.871,08 €) de
principal, més mil quatre-cents quaranta-dos euros amb noranta-tres
cèntims d’euro (1.442,93 €) en concepte d’IVA, essent el total de vuit
mil tres-cents catorze euros amb un cèntim d’euro (8.314,01 €).

Segon.

Aprovar la despesa per import vuit mil tres-cents catorze euros amb
un cèntim d’euro (8.314,01 €) amb càrrec a la partida pressupostària
920-21200 del pressupost municipal vigent.

Tercer.

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

Quart.

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

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

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, 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. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES
REALITZADES DURANT L'ANY 2020 PEL PERSONAL ADSCRIT AL COS
DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL I RESUM ANUAL D'HORES TREBALLADES.

JOAN MORLÀ I MENSA

Fets:
La jornada laboral de la guàrdia municipal restà establerta en 1.642,50 h anuals
per l’any 2020, d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 1109, de data 31 de
desembre de 2019.
El quadrant de distribució horària de la jornada laboral realment realitzada a
l’acabar l’any 2020, alterat per diversos motius: personal de baixa, actes festius
i/o esportius alterats, formació del personal, etc. ha quedat de la següent
manera:
TIP
004
005
008
009

Hores a realitzar
1.627,50
1.642,50
1.642,50
1.642,50

Hores realitzades
1.616,00
1.675,00
1.579,00
1.658,50

Diferència d’hores
-11,50
32,50
-63,50
16,00

Després de computar-se les declaracions individuals d’hores extraordinàries
realitzades pels diferents agents, el resultat final de l’any 2020 és el següent:
TIP
004
005

Resum (dif.)
-11,50
32,50

H. Addicionals
12,125
0

Resultat hores
0,625 h
32,00 h
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Es dona compte de la següent proposta:
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008
009

-63,50
16,00

0,875
15,00

-62,125 h
31,00 h
10

19/02/2021 Alcalde

Normativa d’aplicació:
- Acord de condicions del personal funcionari de l’ajuntament del Catllar, aprovat
pel Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.
- Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- 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.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar la despesa en concepte d’hores extraordinàries, establint el
càlcul hora dividint el salari total anual pel nombre total d'hores a
treballar, per tant, caldrà pagar segons el detall següent:
TIP
004
005
009

Segon.

H. EXTRES
0,625 h
32,00 h
31,00 h

PREU HORA
15,34 €
15,04 €
14,87 €

TOTAL A PAGAR
9,58 €
481,28 €
460,97 €

Notificar aquesta resolució a les persones interessades, 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.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar 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

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI I HORARI LABORAL DE
L'EMPLEADA Y T C PER A L'ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2020,
es va aprovar el calendari d’obertura del castell per a l’any 2021.
L’empleada municipal Yolanda Tarrés Capdevila realitza part de la seva jornada
laboral fent de guia del castell i també com a administrativa de l’ajuntament. Així
doncs cal fixar la resta de jornada laboral de l’empleada per a l’any 2021, a part
de la jornada laboral ja fixada en el calendari d’obertura del castell.
Un cop consensuada la distribució horària amb l’empleada, es proposa aprovar
la distribució horària de la jornada laboral per a l’any 2021.
Normativa aplicable:
- 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.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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- Acord de condicions del personal funcionari de l’ajuntament del Catllar, aprovat
pel Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.
- Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar el calendari i horari de la jornada laboral de l’empleada
Yolanda Tarrés Capdevila per a l’any 2021, d’acord amb la descripció
que consta a la part expositiva d’aquesta resolució i amb el calendari
que consta com a document adjunt a aquesta proposta.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la interessada i a la representació
sindical del personal laboral de l’ajuntament, en legal forma, 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.”

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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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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9. TORN OBERT DE PARAULES
13

Intervé el Sr. Francesc Saigí per comentar que les diferents regidories
implicades estan valorant com poder dur a terme amb garanties de seguretat
l’execució de la pintura mural del dia de la dona treballadora i l’encaix amb les
actuals restriccions per lluitar contra la propagació de la COVID-19.
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I quan són tres quarts menys cinc de 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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