ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE
JUNY DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de juny 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
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 3 DE JUNY DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de juny 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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Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
SEGELL
D'ÒRGAN 1279dac8c5f3414b90808ef3a535329f001
Código Seguro de Validación
AJUNTAM
Url de validación ENT EL
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059
CATLLAR Clasificador: Acta - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original
Metadatos

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar també que, la Diputació ha fet públiques les convocatòries de
subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de
programacions culturals dels ens locals i per a projectes i activitats culturals o
d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. Estudiarem la
concurrència per obtenir el major finançament possible a la programació cultural
de l’ajuntament.
- Informar que d’acord amb l’enginyer de l’ajuntament i en atenció a la sol·licitud
formulada per la Colla de Diables del Catllar incrementarem la potència elèctrica
contractada al local del camí de la font dels actuals 1,1 Kw als 2.3 Kw, petició
que ja s’ha tramitat amb l’actual distribuïdora Endesa a resultes de l’acord marc
amb l’ACM.
També es procedirà, en sentit invers però, a la reducció de la potencia
contractada a l’escomesa que subministrava l’estació depuradora de Mas de
Pallarès.
- Convocats els premis AVRIGA FVSCVS pel Consell Esportiu del Tarragonès,
que compten amb 11 categories, i entre elles l’apartat de distincions especials
directes a proposta dels diferents ajuntaments de la comarca.
Caldrà ponderar adequadament qui proposar d’entre les entitats i persones del
municipi.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

- Informar que mitjançant escriptura pública de traspàs de concessió
administrativa atorgada davant el notari de Salou, Sr. Pedro Soler Dorda, en
data 9 de juny de 2021, amb número 1147 del seu protocol, entre els legals
representants der XTERNAL MEDIA SERVICE, SL i PORTA DEL CEL LA
PINEDA, SLU s’ha formalitzat la cessió de la concessió de l’explotació del bar
restaurant de la Torre d’en Guiu. Serà immediata la posada en funcionament
del servei.
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- Finalment informar que a la fase prèvia del concurs de projectes per la
redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment del projecte de
llicència ambiental, direcció d'obra, redacció del programa de control de qualitat
i redacció de l'estudi de seguretat i salut del pavelló poliesportiu s’han presentat
13 sol·licituds de participació. Una vegada qualificada la documentació
administrativa s’obrirà la primera fase del procediment amb la llista d’admesos
i exclosos.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2021 (1).

DE

FACTURES

JOAN MORLÀ I MENSA

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 11 – REMESA DE FACTURES JUNY 2021 (1) per un import
de 87.873,11 €.
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 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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Es dona compte de la següent proposta:
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Primer.

Segon.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 11 – REMESA DE FACTURES JUNY
2021 (1) i que ascendeix l’import total de 87.873,11 euros.
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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR
ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES QUE PROMOU LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
La Diputació de Tarragona ha convocat les subvencions de salut pública per
generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’exercici de 2021.
Aquesta convocatòria consta de dues línies d’actuacions subvencionables, una
per a la vigilància de les zones de bany i una altra per a la protecció de la Salut
Pública.
La primera de les línies preveu ajuts per la contractació dels serveis de socorrisme
aquàtic per a les platges i piscines municipals i per minimitzar el cost de la
contractació de la figura de l’agent cívic, amb funcions d’informació i educació
cívica, de les mesures preventives que hi pugui haver en l’àmbit normatiu i que
cal que els usuaris compleixin a les platges i piscines municipals.
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Vots en contra: cap
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En quant a la línia de protecció de la Salut Pública, s’hi poden presentar propostes
per fer front a despeses relacionades amb l’aigua de consum humà, amb la
reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà, amb el control del mosquit tigre i altres
mosquits, mosca negra i vespa asiàtica, amb la gestió d’animals domèstics
abandonats, amb la neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments
municipals, amb la senyalització i informació a la població (cartelleria) als espais
naturals, amb l’adquisició d’equips de Protecció Individual (adquisició de
mascaretes, guants, roba, peücs, solució hidroalcohòlica, o similars, per a la
protecció del personal municipal), amb actuacions relacionades amb els
desfibril·ladors i amb el Condicionament dels consultors mèdics locals de titularitat
municipal.
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L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria per tal de poder fer front
a les despeses en cadascuna de les dues línies apuntades i en els seus
diferents sub programes.
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per
fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part no
subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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.

Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a la concessió de subvencions de salut pública per
generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’exercici de
2021.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

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

1279dac8c5f3414b90808ef3a535329f001

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

5

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
6

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I
ACCIÓ CLIMÀTICA QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
ANUALITAT 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
La Diputació de Tarragona ha convocat les subvencions per la transició
energètica i acció climàtica per l’exercici de 2021.
Aquesta convocatòria consta de quatre línies d’actuacions subvencionables:
- Prevenció local d'incendis forestals.
- Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa
(microxarxes de calor, calderes o estufes).
- Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus
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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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En quant a la segona línia, relativa al desenvolupament dels Plans d’acció per
l’energia sostenible i el clima (PAESC), preveu subvenir despeses relacionades
amb la millora dels enllumenats existents, la millora dels aïllaments d’edificacions
i instal•lacions municipals o de la climatització, la instal·lació d’energies
renovables, la millora en la flota de vehicles i instal•lació d’infraestructures de
recàrrega per a vehicles elèctrics, la millora de l’eficiència energètica de les
instal•lacions actuals de bombeig i/o potabilització de l’abastament d’aigua
potable o depuració, l’adquisició de tecnologies i/o aplicacions informàtiques de
gestió del consum energètic municipal i altres modificacions tecnològiques per
millorar l’eficiència en els sistemes energètics o la gestió dels consums, així com
millores en l’enllumenat decoratiu (enllumenat monumental, festiu, nadalenc).
A la tercera línia s’atenen despeses de producció d'energia tèrmica alimentades
amb biomassa (microxarxes de calor, calderes o estufes).
Finalment, la quarta línia, relativa al foment de la recollida selectiva i prevenció de
residus, preveu ajudes per la prevenció de residus municipals, per fomentar la
recollida selectiva de residus municipals, per al foment de la recollida selectiva de
residus d’olis vegetals usats, tèxtils i calçat, per a l’autocompostatge, per a la
comunicació i educació ambientals, per a la recollida de residus en espais naturals
i per la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que
continguin amiant.
L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria per tal de poder fer front
a les despeses en cadascuna de les línies apuntades i en els seus diferents sub
programes.
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per
fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part no
subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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La primera de les línies preveu ajuts per finançar d’actuacions de prevenció
d’incendis forestals en les zones interfase forestal-urbà, i en la millora
d’infraestructures.
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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
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona per a la concessió de subvencions per la transició
energètica i acció climàtica per l’exercici de 2021.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna 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 a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena 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:

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. TORN OBERT DE PARAULES
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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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Intervé el Sr. Carles Guillén i comenta que després de l’assistència a la darrera
representació teatral a l’auditori del Centre Cultural, alguns assistents li van fer
veure el precari estat de l’entapissat d’algunes butaques, que caldria reparar.
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14/07/2021 Secretari-Interventor
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I quan manquen cinc minuts per 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.
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