ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22
D'ABRIL DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-dos d’abril
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
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 15 D'ABRIL DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 d'abril 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.
Abstencions: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- La secció sindical d’UGTPRESONS del Centre Penitenciari de Mas d’Enric ha
presentat un escrit sol•licitant la col•laboració de l’ajuntament per aconseguir
una línia de transport regular des de la ciutat de Tarragona fins al Centre
Penitenciari per facilitar els trasllats als més de 400 treballadors, als familiars
de les persones recluses i als demés usuaris i prestadors de serveis del centre.
Contactarem amb l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona i
amb el Servei Territorial de Transports de la Generalitat per millorar la mobilitat
mitjançant transport públic.
- Informar que el Cap del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona, Sr. Albert
Raül Esteban Ribas ens ha comunicat que l’ajuntament ha estat escollit pel
Servei Català de Trànsit per a la redacció d’un treball en matèria de seguretat
viària arran de la petició de l’estudi tècnic que havíem fet anteriorment.
Caldrà que ens coordinem amb els redactors de l’estudi de mobilitat urbana
sostenible que estem realitzant amb la Diputació de Tarragona.
Tal i com havíem anunciat estem treballant en resoldre les mancances en
aquesta matèria per implementar actuacions i accions en un futur molt proper.
Quan els estudis tècnics estiguin finalitzats i els puguem aprovar.
- Informar també que demà dia 23 del corrent finalitza el termini per a la
presentació de sol•licituds per participar en el procés selectiu per crear una
borsa de treball de personal bidell/conserge dels edificis i instal•lacions
municipals i/o operari a la piscina municipal, amb caràcter temporal, mitjançant
contractació laboral.
Fins aquest migdia hem recollit un total de 23 peticions.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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- Finalment, informar també que s’ha substanciat el procediment de selecció
per a la provisió d’un lloc de treball d’operari com a oficial de 2a, adscrit a la
brigada municipal, com a personal laboral fix i mitjançant concurs oposició lliure.
El tribunal farà proposta de nomenament de la persona que ha obtingut la major
puntuació global i en farem el nomenament i incorporació.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DEL CONTRACTE
PROGRAMA DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE
VIATGERS PER CARRETERA EL CATLLAR – TARRAGONA (V-541),
ANUALITAT 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

“En data 12 d’abril de 2021 l’empresa Plana, empresa concessionària del servei
de transport de viatgers per carretera entre El Catllar i Tarragona sol·licita el
pagament de l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per a la
realització de l’esmentat servei públic corresponent a l’exercici 2019 i que
ascendeix l’import de 17.591,54 euros.
D’acord amb el contracte programa signat entre les parts, la resta de
finançament, el 33%, ha de ser a càrrec d’aquest ajuntament, essent la quantitat
a liquidar de 17.591,54 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de l’aportació econòmica que
correspon a l’Ajuntament a l’empresa “Teresa i José Plana Empresa
Plana, SL” per import de 17.591,54 €, pel servei públic de transport
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Es dóna compte de la següent proposta:
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per carretera de viatgers entre El Catllar i Tarragona, realitzat per
aquesta empresa, durant l’any 2019.
4

Segon.
Tercer.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.
Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
ACTUACIONS MUSICALS PER LA REALITZACIÓ DELS CONCERTS AL
CASTELL DURANT L’ESTIU DE 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament organitza cada estiu un cicle de concerts musicals que es duen a
terme al Castell del Catllar i, per aquest any, s’ha previst la contractació dels
espectacles que tot seguit es descriuen amb detall:
-

RAMBLEJANT SLU: Actuació al castell de Ellas Music Band & Balkan
Spirit que presenten el seu nou projecte “Balkan Spirit”, pel dissabte 10
de juliol, i per un import de 2.500,00 €, més 525,00 € en concepte d’IVA.

-

DARMÓSMUSIC PROJECT: Concert de l’Orquestra de Cambra de
Tortosa (OCTO) dins del cicle de concerts al Castell del Catllar, pel
dissabte 24 de juliol, i per un import de 537,20 €, més 112,80 € en
concepte d’IVA i un de 2.200,00 € exempts d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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-

DARMÓSMUSIC PROJECT: Actuació musical al castell de la cantautora
Laura Garí, amb el treball “Aigua, cel i terra”, pel dissabte 7 d’agost, i per
un import de 2.148,76 €, més 451,24 € en concepte d’IVA.

Les societats RAMBLEJANT SLU i DARMÓSMUSIC PROJECT tenen els drets
de producció artística i representació en exclusiva de les actuacions, per la qual
cosa el contracte s’haurà de formalitzar amb aquestes companyies.

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 2015/349, de 27 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
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 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:
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El contracte d’interpretació artística, d’acord amb el que disposen els articles
25.1, lletra a) i 26 del LCSP, té la condició de privat i es regeix, quant a la
preparació i adjudicació, per aquesta llei i les seves disposicions de
desplegament i quant als efectes i extinció pel dret privat.
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Primer.- Adjudicar les diferents actuacions musicals que, amb motiu de la
celebració del cicle de concerts que s’organitzen cada estiu al Castell,
s’ha previst realitzar i que es descriuen en la part expositiva d’aquesta
proposta.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de vuit mil quatre-cents
setanta-cinc euros amb vint cèntims d’euro (8.475,00€), amb càrrec a
la partida 334-22609 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, 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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS
ACTUACIONS I SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE 2021 I
ALTRES ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FESTIU.
Es dona compte de la següent proposta:
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Amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Estiu i altres festes, estan
previstes realitzar diferents actuacions artístiques i actes lúdics.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

ART I SO 4 GATS SL: Actuació musical de la formació anomenada
“ALLIOLI”, pel 21 d’agost, i per un import de 2.650,00 €, més 556,50 € en
concepte d’IVA.

-

DISCMUSIC (MARC RECASENS ALTIMIRA): Servei de sonorització per
l’espectacle del grup “ALLIOLI”, per un import de 1.400 €, més 294,00 €
en concepte d’IVA.

-

MUSICS DE CATALUNYA SCCL: Actuació de l’orquestra SELVATANA,
per un import de 9.500 €, més 1.995,00 € en concepte d’IVA, i d’acord
amb les clàusules establertes al document contractual que figura a
l’expedient.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò el dia 23 d’abril, per un import de 900,00 €, exempts d’IVA.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò el dia 11 de setembre, per un import de 950,00 €, exempts
d’IVA.

-

JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVI-CINE): Cinema sota les estrelles a
la Torre d’en Guiu, dia 23 d’agost a les 22 h., amb la projecció de la
pel·lícula Aladdin, per un import de 850,00 €, més 178,50 € en concepte
d’IVA.

-

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES: Actuacions previstes pels
dies 13 i 18 d’agost per un import de 2.200 €, exempts d’IVA.

-

SONA PERÓN SL: Servei de sonorització per l’espectacle “BETH” per
un import de 1.650 €, més 346,50 € en concepte d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses per la contractació de
diversos espectacles:
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-

CLIP SO LLUM IMATGE SL: Servei de sonorització per l’espectacle “EL
POT PETIT”, per un import de 1.350 €, més 283,50 € en concepte d’IVA.
8

Les societats esmentades tenen els drets de producció artística i representació
en exclusiva de les actuacions, per la qual cosa el contracte s’haurà de
formalitzar amb aquestes companyies.

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 de
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 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:
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El contracte d’interpretació artística, d’acord amb el que disposen els articles
25.1, lletra a) i 26 del LCSP, té la condició de privat i es regeix, quant a la
preparació i adjudicació, per aquesta llei i les seves disposicions de
desplegament i quant als efectes i extinció pel dret privat.
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JOAN MORLÀ I MENSA

-

ART I SO 4 GATS SL: Actuació musical de la formació anomenada
“ALLIOLI”, pel 21 d’agost, i per un import de 2.650,00 €, més 556,50
€ en concepte d’IVA.

-

DISCMUSIC (MARC RECASENS ALTIMIRA): Servei de sonorització
per l’espectacle del grup “ALLIOLI”, per un import de 1.400 €, més
294,00 € en concepte d’IVA.

-

MUSICS DE CATALUNYA SCCL: Actuació de l’orquestra
SELVATANA, per un import de 9.500 €, més 1.995,00 € en concepte
d’IVA, i d’acord amb les clàusules establertes al document contractual
que figura a l’expedient.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò el dia 23 d’abril, per un import de 900,00 €, exempts
d’IVA.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò el dia 11 de setembre, per un import de 950,00 €,
exempts d’IVA.

-

JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVI-CINE): Cinema sota les
estrelles a la Torre d’en Guiu, dia 23 d’agost a les 22 h., amb la
projecció de la pel·lícula Aladdin, per un import de 850,00 €, més
178,50 € en concepte d’IVA.

-

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES: Actuacions previstes
pels dies 13 i 18 d’agost per un import de 2.200 €, exempts d’IVA.

-

SONA PERÓN SL: Servei de sonorització per l’espectacle “BETH”
per un import de 1.650 €, més 346,50 € en concepte d’IVA.

-

CLIP SO LLUM IMATGE SL: Servei de sonorització per l’espectacle
“EL POT PETIT”, per un import de 1.350 €, més 283,50 € en concepte
d’IVA.
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Primer.- Contractar, amb les empreses que tot seguit es relacionen, les
diferents actuacions musicals i actes lúdics que amb motiu de la Festa
Major i altres festes, estan previstes realitzar:
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Segon.- Aprovar la despesa, per un import total de les diferents actuacions a
contractar, de vint-i-cinc-mil cent quatre euros (25.104 €), IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 334/22609 la quantia de 1.850 €
corresponents a la colla sardanista Dansaires del Penedès i la resta
de la despesa resultant amb càrrec a la partida 338/ 22611 del
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments si és el cas.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

06/05/2021 Alcalde

Quart.-

Notificar aquesta resolució als adjudicataris fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, 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

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D'UNA PERSONA
DESOCUPADA PER REALITZAR TASQUES DE SUPORT ADDCIONAL ALS
SERVEIS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT A CAUSA DE LA COVID-19 I
NETEJA D'ESPAIS MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

JOAN MORLÀ I MENSA

Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que no suposi un canvi de residència habitual per a la persona i que el lloc de
treball coincideixi amb les aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació sociolaboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció d’una d’aquestes persones i així pal·liar, de forma
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

JORDI CABRE MARTORELL
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Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de les
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament i garantint el 100% del salari
mínim interprofessional vigent en cada moment. Igualment, l’administració
pública contractant ha d’abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per
accidents de treball i malalties professionals, i els costos dels desplaçaments
de les persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si
és el cas.
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Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.

Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
d’una persona, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en realitzar tasques de suport addicional als
serveis bàsics de l’ajuntament a causa de la Covid-19 i neteja
d’espais municipals.

Segon.

Abonar, si és el cas, a les persones adscrites al programa la diferència
entre la prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import
total de la base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.

Tercer.

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.

Quart.

Facultar al sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”

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.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

06/05/2021 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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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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