ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE
FEBRER DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia divuit de febrer
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. JOAN MORLÀ I 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 11 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 11 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:
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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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que la jornada electoral del passat dia 14 va transcórrer sense incidents
i amb un comportament altament responsable per part de tothom, tant dels
membres de la mesa electoral com dels votants. Agrair al veïnat aquesta
conducta. Alhora informar que totes les empleades i empleats municipals que han
participat de la jornada electoral se’ls hi ha ofert la possibilitat de fer un test
d’antígens, gràcies a la col·laboració altruista del personal del consultori mèdic.
Els qui s’hi han sotmès, han donat negatiu.
- Des del passat 2 de desembre que a redós de la Torre den Guiu s’han produït,
que en tinguem coneixement, un total de 8 casos de robatori amb força a l’interior
de vehicles estacionats. Malgrat haver informat telefònicament al cos de Mossos
d’Esquadra, davant la persistència de casos, enviarem comunicació oficial al cos
per veure si entre tots som capaços d’acabar amb aquests fets.
- Des dels serveis socials del servei d'Execució de Mesures Penals Alternatives
del Departament de Justícia de la Generalitat ens han proposat l’acolliment de
dues persones per desenvolupar treballs en benefici de la comunitat i així
contribuir a la resocialització de la persona penada i a les finalitats de la pena com
a mesura retributiva i de prevenció. Una vegada fets els tràmits escaients
s’assignarà funcions a aquestes persones i se’n farà el seguiment.
- Finalment indicar que s’han adquirit esprais d’autodefensa per als agents de la
guàrdia municipal en substitució dels existents que havien assolit la data de
caducitat. El cost de la compra és de poc més de 100 €.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/115,
D’11 DE FEBRER, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL
PERCENTATGE DE JORNADA LABORAL DE L’EMPLEAT/DA MUNICIPAL
BBS.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/115, d’11 de febrer:
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“A dia d’avui, la professora Sra. B.B.S, té atribuïda una jornada laboral de 20,07
hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del 53,52%.
El Sr. J.A.R, coordinador de l’escola de música, ha comunicat que hi ha hagut
una ampliació d’horari en l’ensenyament d’instrument per part d’un alumne
durant el mes de febrer, la qual cosa fa que la professora de piano incrementi
la seva jornada tal i com es resumeix tot seguit:
Hores
20,07

JOAN MORLÀ I MENSA

Hores
21,09

Proposat
% Jornada
56,24%

La situació descrita, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut del Treballadors,
suposa una modificació de les condicions de treball atès que es produeix una
modificació del temps de treball, respecte el contracte signat inicialment.
Vist el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
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 la modificació de la jornada laboral de la treballadora
municipal Sra. B.B.S. que quedarà establerta en el 56,24% (21,09
hores setmanals).

Segon.

Advertir a la persona interessada que:
-

La present jornada no entrarà en vigor fins que hagin
transcorregut 15 dies des de la seva notificació, llevat acceptació
expressa i renúncia a exercitar les accions legals previstes per a
la seva impugnació.
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B.B.S.

Vigent
% jornada
53,52
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-

Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del
servei, aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment
contradictori incoat a l’efecte.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Quart.

Donar trasllat d’aquesta resolució a la gestoria Sugranyes per a que
prepari l’annex de modificació del contracte inicial i procedeixi,
posteriorment, a la comunicació a la Seguretat Social dels canvis
que es produeixin.

Cinquè.

Donar compte d’aquest decret al Ple en legal forma 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
2021/115, d’11 de febrer, d’aprovació de la modificació del percentatge de
jornada de la professora B.B.S. 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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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2021 (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. 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2021 (2) per un import
de 18.907,17 €.
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
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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.
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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.
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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. 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER
2021 (2) i que ascendeix l’import total de 18,907,17 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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS DEL FONS SOCIAL DELS
EMPLEATS/ADES DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENTS A LES
DESPESES DE L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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El Fons Social de l’ajuntament s’aplica des de l’1 de gener de 2009. El període
per presentar les sol·licituds s’estableix entre el dia 15 i el dia 31 de gener de
cada any, per tal de sufragar les despeses ocasionades durant l’exercici
anterior.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’art. 1 de les Bases del barem del fons social, s’estableix els titulars que hi
tenen dret: “Tenen dret a percebre els ajuts del fons social els treballadors de
l’Ajuntament del Catllar, ja siguin funcionaris de carrera, funcionaris interins, o
personal laboral: fix, per temps indefinit o temporal. En el cas dels treballadors
funcionaris interins o personal laboral per temps indefinit o temporal, caldrà que
tinguin una antiguitat mínima de 2 anys. S’exceptua el personal eventual,
personal de confiança, el personal de programes i/o plans concertats de durada
determinada o similars.“
D’acord amb les bases del barem del fons social que determina la
documentació a aportar així com les modalitats i imports dels ajuts, s’ha emès
l’informe de secretaria intervenció corresponent i el qual consta a l’expedient.
D’acord amb l’art. 8è de les Bases es concreten els imports dels ajuts a concedir
fixant com a import màxim per empleat de 1.000 € anuals. La partida del
pressupost municipal de l’any 2021 pel fons social és de 12.000 €,
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Concedir els ajuts als empleats/ades municipals i pels imports
següents a:
Empleat/ada
Import
A.R.R.
E.P.O.
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Entre el 15 i el 31 de gener de 2021 s’han presentat sol·licituds per part dels
següents empleats i empleades: X.E.S., A.R.R., E.P.O., S.A.B., O.U.LL.,
S.R.N., B.J.V., R.B.A. J.R.M.V., S.M.C., C.P.G., N.G.S., F.J.I.M. i J.LL.T,
corresponent a les despeses ocasionades durant l’any 2020.

447,50 €
500 €
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JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/03/2021 Alcalde

S.A.B.
J.R.M.V.
S.R.N.
R.B.A.
O.U.LL.
B.J.V.
X.E.S.
S.M.C.
C.P.G.
N.G.S.
F.J.I.M.
J.LL.T.
TOTAL

609,09 €
46,35 €
1.000 €
295,40 €
1.000 €
695 €
175 €
800 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
72 €
8.640,34 €

Segon.- Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat i a la gestoria Sugranyes per tal de confeccionar la
nòmina corresponent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, 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.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
DE SEGURETAT VIAL DIVERS.
8

Es dona compte de la següent proposta:
Per tal de dotar al magatzem municipal de l’estoc necessari per fer front a les
necessitats que es puguin presentar en matèria de seguretat vial als diferents
carrers del municipi, l’Ajuntament creu escaient i necessària l’adquisició del
material que tot seguit es detalla:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

01/03/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/03/2021 Alcalde

- 6 BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT de 60 cm de llargada, 5,36 m
d’amplada i 5 cm d’alçada, fabricades en goma amb resistència al lliscament,
radi continu i reflectant groc. Cada banda reductora es compon de 10 peces de
50 cm d’amplada i 2 finals de 18 cm d’amplada.
- 12 SENYALS VERTICALS D’ALUMINI DE CODI P15a de 60 cm d’alçada
vertical amb les corresponents abraçadores simples per a pal rodó de 60 mm
de diàmetre.
Pel subministrament d’aquest equip s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que es detallen tot seguit:
NIF
PROSEÑAL SL

B59720987

SERVEIS VIALS DEL
VALLES SL

B62175575

CROUS EXPERT SL

B67152173

Preu
IVA 21%
3.912,00
821,52 €
€
2.306,43
484,35€
€
1.538,88
323,16 €
€

Total
4.733,52
€
2.790,78
€
1.862,04
€

A l’aplicació pressupostària 920-62510 del pressupost, hi ha consignació
suficient per adquirir el material pressupostat per l’empresa Crous Expert 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.
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el subministrament del material de seguretat vial descrit a
la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa CROUS EXPERT SL (B67152173) per
un import de mil cinc-cents trenta-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims
d’euro (1.538,88 €) de principal més tres-cents vint-i-tres euros amb
setze cèntims d’euro (323,16 €) en concepte d’IVA, essent el total de
mil vuit-cents seixanta-dos euros amb quatre cèntims d’euro
(1.862,04 €).

Segon.

Aprovar la despesa per import de mil vuit-cents seixanta-dos euros
amb quatre cèntims d’euro (1.862,04 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920-62510 del pressupost municipal vigent.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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
subministrament 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.

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
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Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva notificació.
10

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

JOAN MORLÀ I MENSA
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA ÚNICA CERTIFICACIÓ D’OBRA
CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ PER
FRESSAT DEL FERM DEL CARRER ELIONOR DE PALLARS.
Es dona compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2020 es va
adjudicar l’execució de l’obra municipal ordinària consistent en l’adequació del
ferm del carrer Elionor de Pallars, per un import total de dotze mil tres-cents sis
euros amb setanta-quatre cèntims d’euro (12.306,74 €) més dos mil cinc-cents
vuitanta-quatre euros amb quaranta-un cèntims d’euro (2.584,41 €) en
concepte d’IVA a favor de l’empresa Patran Costa Dorada SL.
Per part de l’arquitecte director de les obres i de la coordinació de seguretat i
salut de l’obra, Sr. Jonathan López Skoog, s’ha lliurat la certificació única per
un import de catorze mil vuit-cents noranta-un euros amb setze cèntims d’euro
(14.891,16 €), corresponent a les tasques executades fins a la finalització de
les obres.
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
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia. No obstant, 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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la certificació d’obra única corresponent a l’execució del
contracte corresponent als treballs d’adequació del ferm del carrer
Elionor de Pallars, per un import de catorze mil vuit-cents noranta-un
euros amb setze cèntims d’euro (14.891,16 €) equivalent a l’import de
l’adjudicació.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària 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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12

8. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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I quan són tres 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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