ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE
MAIG DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint de maig 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 13 DE MAIG DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de maig 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:
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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.
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 mitjançant Resolució de data 7 de maig de 2021 del director
general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat ens ha estat atorgat un ajut per import de
16.927,20 € per a l’execució de franges perimetrals a les urbanitzacions del
municipi. Ens concedeixen de termini per a la realització dels treballs fins al
proper dia 31 de juliol de 2021 i el termini per a la justificació finalitza el dia 15
de setembre de 2021.
Caldrà estudiar la possibilitat de sol·licitar una pròrroga per ambdós terminis i
poder licitar els treballs degudament.
- Informar també que aquesta setmana s’ha iniciat el procés selectiu per a la
provisió d’una plaça vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest
ajuntament, adscrita al cos de la guàrdia municipal. Realitzades les proves
físiques aquest mateix matí, s’ha produït un error en la prova de la cursa de
resistència i uns aspirants han completat la prova corrent una distància inferior
a la indicada. Posada de manifest l’errada i essent establert que la distància a
córrer és de 1.000 m, el Tribunal de valoració de les proves ha programat,
d’acord amb el criteri tècnic dels assessors especialitzats amb la matèria, la
realització d’aquesta per al dimarts dia 25 del corrent, just abans de la prova
d’avaluació de coneixements tot garantint la igualtat de tracte a totes les
persones aspirants i permetent una òptima recuperació física d’aquelles que ja
havien corregut.
- Finalment informar que amb motiu de la declaració del 17 de maig com al Dia
Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia duarnt tota aquesta
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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setmana hem penjat a la façana de l’ajuntament la bandera arc de sant Martí
que representa al moviment LGBTI.
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Els assistents es donen per assabentats.
3. 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 (III).
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL TEATRE BLAU: Actuació teatral amb la
representació de l’obra “La Vida Secreta de Tennessee Williams”, pel
dissabte 8 de maig, per un import de 1.000,00 € més 210,00 € d’IVA.

-

COMPANYIA DEL CORB: Actuació teatral amb la representació de l’obra
“Jo sóc la Fúria”, pel dissabte 22 de maig, per un import de 1.593,38 €,
més 334,61 € d’IVA.

-

PAU MARTÍNEZ SANAHUJA: Sonorització de l’obra de teatre “Jo sóc la
Fúria”, pel dissabte 22 de maig, per un import de 519,00 euros més
108,99 euros d’IVA

-

THE AMATEURS COMPANY: Actuació teatral amb la representació de
l’obra “Strawberry Frappuccino”, pel divendres 11 de juny, per un import
de 654,50 euros més 137,45 euros d’IVA.

-

THE AMATEURS COMPANY: Actuació teatral amb la representació de
l’obra “Partícules Paral·leles”, pel dissabte 12 de juny, per un import de
1.424,50 euros més 299,15 euros d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Estiu i per impulsar la cultura,
està previst realitzar diferents actuacions artístiques i actes lúdics.
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JOAN MORLÀ I MENSA

ASSOCIACIÓ MERAKI TEATRE: Actuació teatral amb la representació
de l’obra “Mulilla sin desbravar”, pel divendres 2 de juliol, per un import
de 800 euros exents d’IVA.

-

COCONUT GROUP: Actuació musical “El Gran Cugat dels petits
Chihuahues”, pel divendres 6 d’agost, per un import de 2.000,00 € més
420,00 € d’IVA.

-

JOS ESPECTACLES, S.L.U.: Actuació de màgia del Mag Lari, amb
l’espectacle “Una nit amb el Mag Lari”, pel dijous 12 d’agost, per un import
de 4.600,00 euros més 966,00 euros d’IVA.

-

EL POT PETIT, S.C: Actuació musical de “El Pot Petit”, pel dilluns 17
d’agost, per un import de 4.500,00 euros més 945,00 euros d’IVA.

-

RAIBOR ESPECTACLES, S.L: Actuació teatral “Tribut a Pepe Rubianes”,
pel diumenge 22 d’agost, per un import de 1.500 euros més 350,00 euros
d’IVA.

-

RAIBOR ESPECTACLES, S.L: Equips tècnics de l’actuació teatral “Tribut
a Pepe Rubianes”, pel diumenge 22 d’agost, per un import de 900,00
euros més 198,00 euros d’IVA.

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.
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.
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 2015/349, de 27 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

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:
- ASSOCIACIÓ CULTURAL EL TEATRE BLAU: Actuació teatral
amb la representació de l’obra “La Vida Secreta de Tennessee
Williams”, pel dissabte 8 de maig, per un import de 1.000,00 € més
210,00 € d’IVA.
- COMPANYIA DEL CORB: Actuació teatral amb la representació de
l’obra “Jo sóc la Fúria”, pel dissabte 22 de maig, per un import de
1.593,38 €, més 334,61 € d’IVA.
- PAU MARTÍNEZ SANAHUJA: Sonorització de l’obra de teatre “Jo
sóc la Fúria”, pel dissabte 22 de maig, per un import de 519,00
euros més 108,99 euros d’IVA
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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
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.
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- THE AMATEURS COMPANY: Actuació teatral amb la
representació de l’obra “Strawberry Frappuccino”, pel divendres 11
de juny, per un import de 654,50 euros més 137,45 euros d’IVA.
- THE AMATEURS COMPANY: Actuació teatral amb la
representació de l’obra “Partícules Paral·leles”, pel dissabte 12 de
juny, per un import de 1.424,50 euros més 299,15 euros d’IVA.
- ASSOCIACIÓ MERAKI TEATRE: Actuació teatral amb la
representació de l’obra “Mulilla sin desbravar”, pel divendres 2 de
juliol, per un import de 800 euros exents d’IVA.

- JOS ESPECTACLES, S.L.U.: Actuació de màgia del Mag Lari, amb
l’espectacle “Una nit amb el Mag Lari”, pel dijous 12 d’agost, per un
import de 4.600,00 euros més 966,00 euros d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- EL POT PETIT, S.C: Actuació musical de “El Pot Petit”, pel dilluns
17 d’agost, per un import de 4.500,00 euros més 945,00 euros
d’IVA.
- RAIBOR ESPECTACLES, S.L: Actuació teatral “Tribut a Pepe
Rubianes”, pel diumenge 22 d’agost, per un import de 1.500 euros
més 350,00 euros d’IVA.
- RAIBOR ESPECTACLES, S.L: Equips tècnics de l’actuació teatral
“Tribut a Pepe Rubianes”, pel diumenge 22 d’agost, per un import
de 900,00 euros més 198,00 euros d’IVA
Segon.

Aprovar la despesa per un import total de vint-i-cinc mil set-cents
setanta-tres euros amb dotze cèntims d’euro (25.773,12 €) amb càrrec
a les següents partides del pressupost municipal: partida 334-22609
per import total de quatre mil dos-cents vint euros (4.220,00 euros),
partida 337-22799 per import de quatre mil set-cents quinze euros
amb noranta-vuit cèntims d’euro (4.715,98 euros) i partida 338-22611
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- COCONUT GROUP: Actuació musical “El Gran Cugat dels petits
Chihuahues”, pel divendres 6 d’agost, per un import de 2.000,00 €
més 420,00 € d’IVA.
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per import de setze mil vuit-cents trenta-set euros amb quinze cèntims
d’euro (16.837,15 euros).
7

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.

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.

15/07/2021 Alcalde

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ
D’UN LLOC DE TREBALL D’OPERARI/A COM A OFICIAL/A DE 2A A LA
BRIGADA MUNICIPAL EN RÈGIM LABORAL FIX I DE NOMENAMENT DE LA
PERSONA CANDIDATA QUE HA SUPERAT EL MATEIX EN PRIMERA
POSICIÓ.

Es dona compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2020, es van aprovar
les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu d’un lloc de
treball d’operari com a oficial de 2a a la brigada municipal, en règim laboral fix i
mitjançant concurs oposició lliure.
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L’anunci de la convocatòria i les bases van ser publicades mitjançant la inserció
dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província número 2021-07721,
de 29 d’octubre de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
8264, de 5 de novembre de 2020 i a la seu electrònica de l’ajuntament.

15/07/2021 Alcalde

Posteriorment, per decret d’alcaldia de data 23 de novembre de 2020, es va
aprovar esmenar les bases del procés de selecció, i es va concedir nou termini de
presentació de sol·licituds. Els anuncis corresponents van ser publicats al BOPT
amb núm. de inserció 2020-09033, de data 4 de desembre de 2020 i al DOGC
núm. 8302, de data 23 de desembre de 2020.
Substanciat el procediment de selecció establert a les bases referides, la
constància documental del qual queda acreditada en el marc de l’expedient
administratiu, el tribunal de qualificació, constituït d’acord amb el nomenament
efectuat mitjançant el decret de l’alcaldia número 2021/246, de 23 de març de
2021, en sessió de 14 de maig de 2021 ha emès, d’acord amb la base 10 de les
proves selectives, la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda i la
proposta de contractació de la persona que ha obtingut major puntuació, tot
resolent la al·legació presentada:

JOAN MORLÀ I MENSA

1.
Instància 30 d’abril de 2021, presentada pel sr. S.A.B., DNI 39734486-P, i
domicili a XXXX, carrer XXXX, XXXX(RE 2021/1962, de 30 d’abril), en la qual
sol·licita que es revisi la puntuació en els criteris a valorar de la subprova pràctica
1 dels dos aspirants doncs es van atorgar els mateixos punts (4) als dos aspirants
pel punt primer (execució de les tasques indicades segons l’ordre marcat i
assoliment del resultat) i també que es revisi la seva puntuació en la subprova
pràctica 1 (seguretat en l’execució i revisions prèvies a comprovació). I posa de
manifest que en la subprova pràctica 2 les motoserres que es van facilitar als dos
aspirants eren diferents.
Passada a consideració del tribunal, aquest per unanimitat acordà:
1.
Desestimar les al·legacions presentades pel sr. Sergi Alujas Bargalló amb
DNI 39.734.486-P, en relació amb la subprova pràctica 1 i la subprova pràctica 2,
en base els arguments següents:
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JOAN MORLÀ I MENSA

Pel que fa a la segona de les al·legacions plantejades per la persona aspirant, que
es considerés vàlida i suficient la simple comprovació visual del diferencial que va
realitzar en la prova, el Tribunal, per unanimitat, ratifica el seu criteri d’entendre
que aquest no va ser un mètode adequat de comprovació, raó per la qual
desestima l’al·legació i confirma les qualificacions.
I referent a la última de les al·legacions, de la subprova 2, el Tribunal es ratifica en
el criteri que el fet que fossin dues motoserres diferents no modificava en res ni
l’execució ni el resultat de la subprova, ja que, com va manifestar l’assessor tècnic
en el seu informe, es va tractar en tots dos casos de màquines professionals,
d’àmplia distribució al mercat i de les habitualment utilitzades per les brigades
municipals, sense que els sistemes d’arrencament (manual) i els dispositius de
seguretat afectessin o condicionessin la realització de la subprova segons les
indicacions donades, raó per la qual el Tribunal, per unanimitat dels seus membres,
acorda igualment desestimar aquesta al·legació i confirmar les qualificacions
atorgades.
En conseqüència, per unanimitat i sense cap vot particular, el Tribunal acorda
elevar a la Junta de Govern Local la següent proposta en relació a l’al·legació
formulada:
Primer.- De desestimació de l’al·legació següent:
1.
Al·legació, presentada pel sr. S.A.B., DNI 39734486-P, i domicili a XXXX,
carrer XXXX, XXXX(RE 2021/1962, de 30 d’abril), en la qual planteja al·legació de
revisió de la puntuació en els criteris a valorar de la subprova pràctica 1 dels dos
aspirants doncs es van atorgar els mateixos punts (4) als dos aspirants pel punt
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Respecte de la primera de les al·legacions, relativa a qüestions tècniques de
normativa d’aplicació en la realització del cablejat de la subprova adduïdes per la
persona aspirant, el Tribunal, al moment de fixació dels criteris d’aplicació en la
valoració, no va considerar que fos un factor de rellevància a valorar, atès que,
com manifesta l’assessor tècnic, el cable de subministrament de corrent a la
instal·lació (quadre elèctric) no havia d’anar connectat directament a la xarxa
elèctrica, sinó a una base d’endolls col·locada al terra al costat de la taula de
treball, i efectivament, amb aquesta disposició d’elements és com es va
desenvolupar la prova. En no ser aquest un dels aspectes establerts per a la
valoració, el Tribunal, per unanimitat dels seus membres, acorda desestimar
l’al·legació i confirmar la correcció i adequació dels criteris emprats i de les
qualificacions atorgades.
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primer (execució de les tasques indicades segons l’ordre marcat i assoliment del
resultat) i també que es revisi la seva puntuació en la subprova pràctica 1
(seguretat en l’execució i revisions prèvies a comprovació). I posa de manifest que
en la subprova pràctica 2 les motoserres que es van facilitar als dos aspirants eren
diferents.
Segon.- Fer pública la relació de persones aspirants que van superar el procés
selectiu, per l’ordre de la puntuació respectivament assolida:
ASPIRANT

15/07/2021 Alcalde

***6497**
***3448**

FASE OPOSICIÓ
TEÒRIC
PRÀCTIC
TOTAL
13,90
16,00
29,90
13,00
11,60
24,60

DNI

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

RESULTATS
34,40 punts
33,25 punts

FASE
FASE
FASE
RESULTATS
ENTREVISTA
OPOSICIÓ CONCURS
FINALS
2,50
”
29,90
2,00
34,40

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

Desestimar l’al·legació següent:
1. Al·legació, presentada pel sr. S.A.B., DNI 39734486-P, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, XXXX(RE 2021/1962, de 30 d’abril), en la qual
planteja al·legació de revisió de la puntuació en els criteris a valorar
de la subprova pràctica 1 dels dos aspirants doncs es van atorgar
els mateixos punts (4) als dos aspirants pel punt primer (execució de
les tasques indicades segons l’ordre marcat i assoliment del resultat)
i també que es revisi la seva puntuació en la subprova pràctica 1
(seguretat en l’execució i revisions prèvies a comprovació). I posa

JORDI CABRE MARTORELL

14/07/2021 Secretari-Interventor

FASE
ENTREVISTA
2,50
2,00

Atesos els resultats, el Tribunal acorda elevar, juntament amb l’expedient,
actuacions i actes, proposta de contractació laboral indefinida de la persona
aspirant que, per haver assolit la millor puntuació final del procés selectiu, ha
quedat en el primer lloc de la relació:

***6497**

Firma 1 de 2

FASE
CONCURS
2,00
6,65

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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de manifest que en la subprova pràctica 2 les motoserres que es van
facilitar als dos aspirants eren diferents.
11

Segon.

Contractar amb la categoria d’operari com a oficial de 2a, en règim
laboral i amb caràcter fix, a la persona aspirant que ha obtingut major
puntuació, establint un període de prova de quatre mesos, a comptar
des de la data efectiva de contractació i que tot seguit es relaciona:
DNI
***6497**

JOAN MORLÀ I MENSA
14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Advertir a la persona relacionada que ha de presentar els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la
convocatòria en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir
del següent al dia en què es notifiqui aquesta proposta de contractació,
mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense
necessitat de previ requeriment.
L’aspirant que dintre del termini indicat no presenti la documentació,
decaurà en els drets dimanants d’aquest procés selectiu, sens perjudici
de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat
en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de
ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.
Quart.

Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent anunci
al BOPT.

Cinquè

Donar trasllat d’aquest acord a les persones interessades en legal forma.

Sisè.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

FASE
FASE
FASE
RESULTATS
OPOSICIÓ CONCURS ENTREVISTA
FINALS
2,50
29,90
2,00
34,40
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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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT COLLA
DE GEGANTS I GRALLERS DEL CATLLAR PER FER FRONT A LES
DESPESES DE L’EXERCICI DE 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

Fets:
A data 15 de maig de 2021, la sra. Mercè Gavaldà Salort, en nom i
representació de l’entitat Colla de Gegants i Grallers del Catllar, ha presentat
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.
La partida pressupostària assignada en el pressupost del 2021 per aquesta
finalitat és de 2.000 €; és a dir que hi ha consignació pressupostària pel
reconeixement d’aquesta obligació.
L’ajuntament amb la voluntat de poder ajudar a les entitats municipals a dur a
terme les seves activitats, i així fomentar la promoció del municipi i la
participació de la ciutadania en les diferents activitats que desenvolupen, creu
oportú subvencionar a l’entitat municipal en qüestió.
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament.
13

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 2.000 € (dos mil euros) a la Colla
de Gegants i Grallers del Catllar, per tal que pugui fer front a les
despeses de gestió durant l’any 2021.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar 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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR 5 DEL PLANEJAMENT
MUNICIPAL, MASIETA DE SALORT.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província número 150 de data 2 d’agost de 2018, al DOGC núm.
7674 de data 30 de juliol de 2018 i al tauler d’edictes de la corporació.
Mitjançant escrits de data 2 d’agost de 2018, amb registre de sortida número
2173, es va donar audiència a totes les persones, físiques o jurídiques,
interessades.
Conclosos tots el períodes d’informació pública i notificació individualitzada a
les persones interessades, en data 13 d’agost de 2018, amb RE 3285 el Sr.
Juan José Martínez Pérez va presentar al·legacions en les que posava de
manifest que no era el propietari d’unes parcel·les que al projecte sortien al seu
nom.
En data 21 de setembre de 2018 i 26 de març de 2021 es van trametre a la
Junta de Compensació les al·legacions presentades per a la seva resolució i
ulterior tramitació de l’expedient.
En data 13 d’abril de 2021 el Sr. Jesús Vázquez Mendaza, redactor del projecte
de reparcel·lació, va presentar-ne el text refós. Posteriorment en data 6 de maig
de 2021 en requeriment de l’ajuntament va completar la documentació que hi
mancava.
L’arquitecte municipal en data 7 de maig de 2021 va emetre informe favorable
a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector 5 del POUM,

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 24 de maig de 2018 es va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica del sector 5 del
POUM, Masieta de Salort, aportat per la Junta de Compensació.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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Masieta de Salort, constatant que s’estimaven i s’hi incorporaven les
al·legacions presentades pel Sr. Juan José Martínez Pérez.
15

L’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment
i definitivament, entre d’altres, els projectes de reparcel·lació.
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.

Admetre a tràmit les al·legacions presentades pel Sr. Juan José
Martínez Pérez i estimar-les, d’acord amb allò recollit a la part
expositiva del present acord.

Segon.

Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica del
sector 5 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Masieta
de Salort.

Tercer.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, promotora del
projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre
la matèria, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Quart.

Emetre i lliurar la documentació necessària per a la inscripció del
projecte de reparcel·lació econòmica al Registre de la Propietat.

Cinquè.

Informar que si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva
notificació.”

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

En conseqüència, la Junta de govern acorda:
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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
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar que hi ha unes persones que
participen de la formació en llengua anglesa que promou l’ajuntament que han
sol•licitat poder fer classes presencials. Els hem informat que, malauradament,
encara no podem contemplar aquesta opció perquè la Resolució que regula
aquestes activitats no ho permet per a grups més grans de sis persones, com
és el cas, i que caldrà estar a l’aguait de la propera revisió de la normativa que
facin el Departament de Salut i el PROCICAT.
També informa que l’actual concessionària de la Llar d’Infants, la cooperativa
ENXARXA, endegarà el projecte per a la implantació de bolquers reutilitzables
mitjançant el concurs d’una empresa especialitzada que ofereix el servei de
subministrament, retirada, neteja i reposició dels bolcalls.
I quan són les 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.

14/07/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

15/07/2021 Alcalde

7. TORN OBERT DE PARAULES
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