ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8
D'ABRIL DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vuit d’abril de
dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president,
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 25 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 25 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, 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 mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de 23 de març de 2021 s’ha resolt a concessió del Pla d’Acció
Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels
exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals en la que ens han estat
concedits els 50.000 € corresponents al programa de despesa corrent i ens ha
estat desestimada la sol·licitud de concurrència als programa relatiu a
inversions per a la construcció del pavelló esportiu perquè, textualment: “la
sol·licitud de l’Ajuntament no s’ha tramitat acompanyada de la documentació
obligatòria establerta a la Base 9.1.1.b) de les reguladores del PAM 2020-2023.
L’import no concedit d’aquesta actuació podrà ser incorporat per l’Ajuntament,
en el període habilitat a tal efecte, en la seva Planificació quadriennal com a
finançament d’actuacions encara no concedides (anualitats 2022 o 2023)”.
Això significa que en el moment que s’obri la planificació del PAM per als
exercicis posteriors haurem de reformular les nostres previsions i incloure
aquesta obra. Potser cal reconèixer un excés d’optimisme en la planificació
inicial feta en el moment de la concurrència al Pla.
- Informar també que en la mateixa sessió de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona s’han concedit les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts
per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020. Ens han
concedit el 100 de la despesa sol·licitada, equivalent a 18.515 €.
- Informar també que des de la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència ens comminen a classificar la secretaria com de
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

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

763ffb1fd384487bad89b53d1b832ddd001

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

classe segona, doncs malgrat no superar els 5.001 habitants, el darrer
pressupost municipal ha superat el llindar dels 3.000.000 d’euros. Caldrà
tramitar el procés i adequar les diferents normes i previsions municipals al
respecte.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Finalment, informar també que des del Club de Tennis han sol·licitat permís
per instal·lar unes pèrgoles a la zona propera a les pistes de tennis per donar
ombra durant les períodes de màxima insolació. La inversió seria de 4.828,48
€, IVA inclòs, més el cost de la seva instal·lació, que aniria a càrrec del club. No
obstant han demanat la col·laboració econòmica de l’ajuntament. Caldrà
estudiar els detalls d’aquesta petició.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/258,
DE 26 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/258, de 26 de
març:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de març de 2021, que
inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, corresponents
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- Aquesta mateixa setmana s’han endegat els treballs per a la redacció de
l’estudi de mobilitat urbana sostenible del municipi que per encàrrec de la
Diputació de Tarragona, com a conseqüència de la nostra sol·licitud
d’assistència tècnica, realitzarà l’empresa EPIM Estudis Projectes i Mobilitat. Ja
se’ls ha lliurat part de la documentació que necessitaran per fer la tasca. Anirem
comunicant els avenços en la matèria i implementant les mesures de
participació ciutadana que es recomanin. Recordar que aquest document ens
ha de servir de base per millorar la sostenibilitat de la mobilitat i per implementar
una ordenança de circulació garantista dels drets dels usuaris de les vies
urbans municipals.
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a les diferents situacions administratives i serveis o treballs extraordinaris del
personal.
4

Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2021, que es transcriuen a continuació:
“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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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.
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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.
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Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
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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”.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 2021.
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 març de 2021, 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:
Líquid a percebre pels empleats:

Segon.

89.018,22 €
21.303,50 €
67.714,73 €
53.960,90 €

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.
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VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
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Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local per
a la seva ratificació.”
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Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2021/258, de 26 de març, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
març de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament 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

4. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA DEL
CATLLAR PER A L'ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
A data 25 de març de 2021, la sra. Núria Gavaldà Salort, en nom i representació
de l’Associació de Famílies de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar (AFA), va
presentar una instància en la que sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció
per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat
corresponents a l’any 2021.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Atorgar una subvenció per import de 2.000 € (dos mil euros) a
l’Associació de Famílies de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar (AFA),
per tal que pugui fer front a les despeses de gestió durant l’any 2021,
tal i com queda justificada amb les factures presentades.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada, fent-l’hi 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
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, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Primer.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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16/04/2021 Secretari-Interventor
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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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