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

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia divuit de març
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
Francesc Saigí Núñez
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Marcelo Javier Tarantino Mingo
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 MARÇ 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 març 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 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 el Director de l’Arxiu Històric de Tarragona, Sr. Ricard Ibarra Ollé,
ha comunicat a l’ajuntament que l’entitat no pot continuar prestant el servei
d’assistència presencial per al manteniment de l’arxiu municipal articulat
mitjançant un conveni de col•laboració travat amb el Consell Comarcal. No
obstant, ofereix la col•laboració en cas de necessitat d’orientació i/o
assessorament puntual pel que fa a l’arxiu municipal o al patrimoni documental
de la localitat.
Essent així, primer cal agrair la tasca i esforç realitzat per la tècnica desplaçada
des de l’any 2008 al municipi, la Sra. Isabel Companys. Conseqüentment a
l’anunci, caldrà estudiar quina alternativa a la gestió de l’AHT cal adoptar.
- El proper dia 27 de març de 2021 celebrarem l’homenatge institucional a la
veïna del municipi, Sra. T M C que compleix els 100 anys de vida. Li lliurarem
una placa i un ram de flors tot guardant les mesures de seguretat sanitària
escaients i d’acord amb la família i la interessada.
- La Subdelegació del Govern, mitjançant la Diputació distribueix material
sanitari de protecció contra la COVID-19 entre els ens locals dels municipis de
menys de 20.000 habitants del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les
Terres de l’Ebre.
Aquestes mascaretes van destinades prioritàriament als col•lectius més
vulnerables i al personal dels ens locals encarregats de la gestió dels serveis
essencials, com ara assistència social, neteja viària i d’edificis i instal•lacions,
recollida de la brossa, vigilants, protecció civil, bombers, transport públic, etc.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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El criteri per fer-ne la distribució ha sigut el nombre d’habitants, per trams de
població i ens n’han lliurat 375 unitats.
- El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i adherint-nos a la gran festa
de la paraula i les lletres arreu dels territoris de parla catalana que promou la
Institució de les Lletres Catalanes, el dia 22 des del Centre Cultural
commemorarem aquest dia tant especial amb un acte de petit format que s’ha
organitzat des de la regidoria de Cultura i la biblioteca.

JOAN MORLÀ I MENSA

- També informar que la Junta de Compensació de La Bonaigua ha sol•licitat la
col•laboració de l’ajuntament per al subministrament de pictogrames que
apel•lin al civisme dels veïns als espais públics, en especial als propietaris de
gossos.
- Finalment indicar que des del consultori mèdic han advertit que una de les
neveres per a la conservació de vacunes, material mèdic i mostres no funciona
correctament i sol•liciten la seva substitució. L’actual és un model domèstic,
però donada la situació de pandèmia i la possible necessitat de conservació de
vacunes amb majors garanties, es consultarà quines característiques ha de
tenir la que la substitueixi.
Els assistents es donen per assabentats .
3. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ANUAL A L’ENTITAT
CLUB ESPORTIU EL CATLLAR PER LES DESPESES DE GESTIÓ DURANT
L’ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
A data 4 de febrer de 2021, el sr. Ricard Monge Zaragoza, actuant com a
representant de l’entitat Club Esportiu El Catllar, va presentar una instància
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- Informar que hem revisat la petició efectuada la darrera sessió del Ple de
l’ajuntament per a la subscripció de l’ajuntament a l’aplicació Natura Local.
Valorant que el cost únicament és de 385 € anuals i el nombre de visites
informat, efectuarem la contractació per aquest exercici.
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sol·licitant la subvenció anual de l’any 2021, per fer front a les despeses de
funcionament de l’esmentada entitat.
4

Atès que mancava justificar la subvenció concedida de l’any 2020, previ
requeriment a l’esmentada entitat, a data 9 de març de 2021 aquesta ha
presentat la documentació corresponent per donar compliment a la justificació
de l’any 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 25.000 euros a l’entitat Club
Esportiu El Catllar per tal de fer front a les despeses de funcionament
de l’entitat durant l’any 2021.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
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Normativa d’aplicació:
- Reial Decret 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.
- Bases d’execució del Pressupost municipal.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament.
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del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

08/04/2021 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CONCURRÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE DIARIS
DESTINATS A BIBLIOTEQUES PER A L’ANY 2021, DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant Resolució CLT/3050/2018, de 20 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 7784 del dia 9 de gener de 2019.
Posteriorment, mitjançant RESOLUCIÓ CLT/75/2021, de 22 de febrer, s'aprovà
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
llibres i de diaris per a l'any 2021, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 8359 del dia 8 de març de 2021.
Aquest consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions
esmentada, amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca
municipal i els serveis que s’hi presten.
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Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
6

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 la concurrència a la convocatòria de subvencions promoguda
pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
per a l’adquisició de llibres i de diaris per a les biblioteques integrades
en el Sistema de Lectura Pública, 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.”
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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA
PLAÇA VACANT AL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL EN RÈGIM
FUNCIONARIAL DE CARRERA, I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020, publicada al DOGC núm.
8240 de data 5 d’octubre de 2020, hi consta una plaça vacant al cos de la
guàrdia municipal que és la que es pretén cobrir de manera definitiva, i amb la
resta de persones aspirants que superin el procés selectiu es pretén crear una
borsa de treball per atendre a possibles substitucions puntuals i/o necessitats
de l’ajuntament. Cal dir que actualment es disposa d’una borsa de vigilants i/o
agutzil amb vigència fins el dia 20 de setembre de 2021, que coexistirà, fins
llavors, amb la que es crea.
La plaça a proveir, d’acord amb l’acord de condicions del personal funcionari de
l’ajuntament del Catllar, aprovat per Ple municipal de data 28 de febrer de 2019,
estan definides com a vigilants (actualment guàrdia municipal) en el grup
professional AP.
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, afegida per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal•lacions que incideixen en el medi ambient, estableix
que les convocatòries per a accedir a les diferents categories de policies locals
i vigilants aprovades a partir de l'1 de gener de 2020 han de determinar el
nombre de places que han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu
d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles respectives.
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Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la provisió mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça vacant al cos de la
guàrdia municipal en règim de funcionarial de carrera i constitució d’una borsa
de treball com a funcionaris/es interins/es de guàrdies municipals de
l’ajuntament del Catllar, per tal de cobrir possibles substitucions i/o situacions
sobrevingudes.
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El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objectius
perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior
al percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de cada ajuntament. Com a
regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d'igualtat, el
percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places convocades,
sempre que se'n convoquin més de tres.

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 de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Obrir la convocatòria del procés de selecció per a la provisió,
mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça vacant al cos de la
guàrdia municipal en règim funcionarial de carrera i constitució d’una
borsa de treball com a funcionaris/es interins/es de la guàrdia
municipal de l’ajuntament del Catllar.

Segon.

Aprovar les bases específiques d’aquesta convocatòria.

Tercer.

Donar publicitat de la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al
tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.”

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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
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En els procediments selectius referits, l'adjudicació de les places convocades
s'ha de fer seguint una única llista final de les persones que hagin superat el
procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris de
desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no s'assoleixi
el percentatge de reserva per a dones abans establert, en el qual cas caldrà
donar preferència a les candidates dones, fins a assolir l'objectiu perseguit,
sempre que es compleixin les condicions que la pròpia norma estableix.
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Vots en contra: cap
9

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA A LA
CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT DE SERVEIS
DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Com hom coneix, l’objectiu d’aquestes distincions és dotar als ajuntaments d’un
mitjà per oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin
que en són mereixedors en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que
hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la
comarca en el seu conjunt.
Valorant l’objecte dels guardons i fent una ponderació entre totes les possibles
candidatures dignes d’aquesta menció, considerem que la persona de l’ex Jutge
de Pau de la vila, Sr. Josep M Miquel Palau, es mereixedora de la menció.
La seva tasca com a Jutge de Pau, ininterrompuda des de l’any 1989 fins als
darrers dies de 2020 ha estat marcada pel tarannà conciliador i empàtic que ha
demostrat, resolent les controvèrsies de forma amistosa les més de les vegades
i establint una manera de fer que podria esdevenir referent per a les
generacions futures. La seva dedicació i fermesa no poden menys que obtenir
el reconeixement que se li testimonia amb la proposta a aquesta distinció.
Les Bases per a la concessió de distincions de mèrit de serveis distingits a dalt
referides, disposen que les propostes han de ser presentades pels ajuntaments
dels municipis del Tarragonès, a proposta del Ple de l’Ajuntament.
Atès que no hi ha convocatòria prevista fins al mes de maig de 2021 i el termini
per proposar finalitza abans d’aquella data.
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El Consell Comarcal té aprovades les Bases per a la concessió de distincions
de mèrit de serveis distingits i ha procedit a obrir la corresponent convocatòria
per a l’any 2021.
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Per tot això, proposo l'adopció del següent acord:
Primer.

Reconèixer la tasca i els mèrits del Sr. Josep M Miquel Palau i
proposar-lo com a candidat a l’obtenció de la distinció de mèrit de
serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva
edició d’aquest any 2021.

Segon.

Comunicar aquest acord a la persona interessada i al Consell
Comarcal del Tarragonès.

Tercer.

Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament a la
propera sessió que es celebri.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat 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 Sr. Francesc Saigí per explicar que des del Club Esportiu El Catllar
han informat que es talla el subministrament elèctric quan connecten
l’enllumenat del terreny de joc i la bomba per al rec de la gespa artificial.
Sospiten que la bomba té algun problema. Caldrà una revisió de la instal•lació.
També informa que ha mantingut una reunió amb l’empresa Solar Fotovoltaica
– Grup Català de Treball que farà una valoració inicial, un avantprojecte, per a
la instal•lació de plaques solars per abastir els edificis educatius i altres
dependències municipals.
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per comunicar que s’està endegat de nou el
projecte d’atenció social educativa TASTA, que s’havia interromput amb la
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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irrupció de la pandèmia. Caldrà adoptar un protocol, doncs el programa es basa
en atenció presencial per a col•lectius de risc.
11
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Finalment dir que el professor d’anglès ha informat que ha fet un primer intent
per ajustar el funcionament de les classes en línia que havien rebut queixes per
part d’algunes persones usuàries i explica que el resultat ha estat molt positiu.
A les sessions d’aquesta setmana no hi ha hagut cap contratemps ni cap
incidència que hagi provocat retards. Considera que el servei es adequat des
del punt de vista pedagògic.
I quan són un quart menys cinc minuts de vuit 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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També dir que s’ha rebut una petició des de serveis socials per atendre les
necessitats d’una família que essent beneficiaria de la beca menjador del
Consell Comarcal, no disposa de recursos per fer el pagament del 30% del cost
que els és imputable. Ara mateix no tenim bases ni convocatòria oberta per
atendre aquets concreta necessitat, però comptem amb els ajuts d’aliments i
d’emergència social que els poden reduir despeses en altres àmbits i permetre
això, atendre aquesta necessitat. Així s’ha comunicat a serveis socials que ja hi
estan treballant. També queda l’opció de demanar l’actuació de Càritas.
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