ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
FEBRER DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia onze de febrer
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 4 DE FEBRER DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de febrer 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.
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Firma 2 de 2

19/02/2021 Alcalde

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que l’ajuntament sol·licitarà assistència tècnica a la Diputació de
Tarragona en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la
prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa per a la redacció
Plans de Prevenció d'Incendis (PPI) municipals. Cal dir que s’està ultimant
l’assistència relativa a la redacció del plànol de delimitació dels incendis
forestals.
- Informar també que demà es farà una prova d’antígens a tot el personal de
l’ajuntament que participarà en la jornada electoral de diumenge en el marc de
les eleccions al Parlament de Catalunya. L’ajuntament ha adquirit els tests i la
infermera del centre mèdic local s’ha ofert voluntàriament a fer la prova.
En aquesta mateixa qüestió dir que s’ha preparat la jornada electoral amb les
màximes precaucions i que s’han realitzat i s’executaran els protocols per cada
col·legi electoral en base al protocol general de la Generalitat.

3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
2020/1163, DE 23 DE DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE
DESEMBRE DE 2020 I 2021/99, DE 4 DE FEBRER, D'ESMENA DEL DECRET
ANTERIOR ESMENTAT.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Els assistents es donen per assabentats.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació els decrets de l’alcaldia 2020/1163, de 23 de
desembre de 2020 i 2021/99, de 4 de febrer de 2021:
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“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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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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.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2020.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
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:

82.699,17 €
20.539,33 €
62.159,84 €
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Firma 1 de 2

19/02/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

19/02/2021 Alcalde

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”.
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Líquid a percebre pels empleats:

49.503,10 €

Segon.

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

Tercer.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

82.699,17 €
20.539,33 €
62.159,84 €
49.503,10 €

Posteriorment es va incloure a la relació de nòmines la nòmina del treballador
J F L que es va incorporar el dia 30 de desembre, i es van modificar les dues
nòmines dels regidors que perceben retribucions per l’exercici del càrrec donat
que inicialment estaven mal calculades.
Aquestes modificacions fan que els imports aprovats siguin erronis, i que un
cop ajustats els imports correctes siguin els següents:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

83.050,76 €
20.768,70 €
62.282,06 €
49.602,02 €

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix que “les administracions
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes”.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

JORDI CABRE MARTORELL
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“Mitjançant decret de l’alcaldia 2020/1163, de 23 de desembre de 2020, es van
aprovar les nòmines dels empleats públics corresponents al mes de desembre
de 2020 amb els següents imports:
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En conseqüència, resolc:
6

Primer.

Rectificar els imports aprovats inicialment mitjançant el decret
2020/1163 de 23 de desembre de 2020 i que seran substituïts pels
següents imports:

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

83.050,76 €
20.768,70 €
62.282,06 €
49.602,02 €

Segon.

Donar compte d’aquest decret al Ple a la primera sessió que tingui
lloc.

Tercer.

Sotmetre aquest decret a la ratificació de la Junta de Govern Local.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació dels Decrets de l’alcaldia número
2020/1163, de 23 de desembre, d’aprovació de les nòmines corresponents al
mes de desembre de 2020 dels empleats públics de l’ajuntament i 2021/99, de
4 de febrer, de rectificació dels imports aprovats en el decret 2020/1163
anteriorment esmentat 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.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2020 (7).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 26 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (7) per un
import de 79,91 €.
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. 26 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (7) i que importa el total de 79,91 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
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

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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5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES A 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:

19/02/2021 Alcalde

L’Ajuntament, en la voluntat de facilitar la mobilitat en el sòl no urbanitzable del
municipi, considera escaient i necessari condicionar diferents camins, el que
permetrà millorar l’accés rodat motoritzat, inclús per a vehicles tipus turisme, a
les nombroses parcel·les repartides pel terme i connectar-les als diferents nuclis
poblacionals.
Dins d’aquestes actuacions previstes a realitzar, la Junta de Govern Local va
aprovar la Memòria Valorada dels treballs de condicionament i millora del camí
del Mas de Gerembí al Mas de Teret, emesa per l’arquitecte tècnic municipal,
camí que està inclòs en l’inventari de classificació de la xarxa de camins del
consell comarcal del Tarragonès amb els números 1223 i 1204, de camins
municipals de segon ordre. Per dur a terme els treballs descrits en aquesta
memòria s’ha demanat oferta a les tres empreses especialitzades en aquest
tipus d’obra que tot seguit es relacionen:

JOAN MORLÀ I MENSA

-

OBRAS I SERVICIOS BROWORK SL, que presenta oferta per un import
total de quinze mil quatre-cents sis euros amb noranta-tres cèntims
d’euro (15.406,93 €) IVA inclòs, sense determinar el termini d’execució.
ENGINYERS DEL TARRAGONÈS SL, que presenta oferta per un import
total de tretze mil set-cents trenta-un euros amb deu cèntims d’euro
(13.731,10 €) IVA inclòs, amb un termini d’execució de trenta dies.
JORDI BOVÉ FRAGA, que presenta oferta per un import total de tretze
mil sis-cents cinquanta-nou euros amb deu cèntims d’euro (13.659,10 €)
IVA inclòs, amb un termini d’execució de trenta dies.

Analitzades les ofertes econòmiques presentades, l’arquitecte tècnic de
l’ajuntament emet informe en el que es fa constar la puntuació obtinguda per
les diferents propostes d’acord amb els criteris ponderables automàticament
establerts (preu i menor termini d’execució), informe que figura en l’expedient i
que es resumeix en el següent quadre:
Licitador

Puntuació
Pressupost

Puntuació
termini

Puntuació Total

JORDI CABRE MARTORELL
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d’execució
OBRAS I SERVICIOS
BROWORK SL
ENGINYERS DEL
TARRAGONÈS SL
JORDI BOVÉ FRAGA

62,06 punts

00,00 punts

62,06 punts

69,63 punts

30, 00 punts

96,63 punts

70,00 punts

30,00 punts

100,00 punts

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria-Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 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 d’obra
d’import inferior a 40.000 euros i que, en aquest supòsit, es podran adjudicar
directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient incorporarà
informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tant, es conclou que la més avantatjosa, atenent al preu i termini d’execució
ofert, és la presentada pel contractista JORDI BOVÉ FRAGA per un import total
de onze mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro
(11.288,52 €), més dos mil tres-cents setanta euros amb cinquanta-vuit cèntims
d’euro (2.370,58 €) en concepte d’IVA.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
10

Primer.- Contractar l’obra descrita en la part expositiva d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
JORDI BOVÉ FRAGA, per un import de onze mil dos-cents vuitantavuit euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro (11.288,52 €) de
principal, més dos mil tres-cents setanta euros amb cinquanta-vuit
cèntims d’euro (2.370,58 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte,
segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 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

JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tretze mil sis-cents
cinquanta-nou euros amb deu cèntims d’euro (13.659,10 €), amb
càrrec a la partida 452/21007 del pressupost municipal.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS
EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ PER A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL PER A L’ANY 2021, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, es dona publicitat a
l’acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
mitjançant el qual s’aproven les bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8292 del dia 11 de desembre de
2020.
Posteriorment, mitjançant Resolució CLT/199/2021, de 29 de gener, s'ha
aprovat la convocatòria, en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del
Sistema de lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8333 del dia 4 de febrer de 2021.
Aquest Consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb la finalitat
d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca municipal.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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 adopti el següent acord:

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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19/02/2021 Alcalde

Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions promoguda
pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, per a l’any 2021, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
als efectes del que disposen les bases de la convocatòria.

Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són dos quarts 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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Vots en contra: cap
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