ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE
SETEMBRE DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia setze de
setembre 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 2 DE SETEMBRE
DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de setembre 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.
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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

- Aprovat el conveni amb el Servei Català del Trànsit per a la recuperació de la
potestat sancionadora de la Guàrdia Municipal i delegant el tràmit de les
sancions en el propi SCT, es creu escaient iniciar una contundent campanya
d’avisos a la població fins a l’entrada en vigor del conveni.
- Mitjançant Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d'Estat
d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per al
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats
locals en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere per a l'exercici 2021.
(BOE Núm. 219. dilluns 13 de setembre de 2021) ens ha estat concedit un ajut
per import de 12.921,44 € per dur a terme accions de despesa corrent
executades durant el període d'execució comprès entre 1 de juliol de 2021 i 30
de juny de 2022 i relatives a "Programes dirigits a l'eradicació de la violència de
gènere que desenvolupin les noves o ampliades competències reservades a
les entitats locals en el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, d'acord
amb les mesures de l'Informe de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere, aprovat pel Congrés, en la sessió plenària de
el 28 de setembre de 2017, i de l'Informe de la Ponència d'Estudi per a
l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere, aprovat pel Senat, en la
seva sessió plenària de el 13 de setembre de 2017 ", d’acord amb l’article 2 de
Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre.
- També informar que aquesta mateixa tarda està convocada sessió ordinària
de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica que
tindrà lloc a les set de la tarda. L’ordre del dia establert és el següent:
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Part Informativa:
Informació general que hagi de ser coneguda pels seus membres.
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Part decisòria:
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 17 de juny de 2021.
2.- Proposta per tractar i valorar la contractació per a la realització del Pla
d'igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes d'àmbit Municipal, tan a les
dependències de l'ajuntament, a les instal•lacions Municipals i al Municipi.

JOAN MORLÀ I MENSA
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3.- Estudi de la implantació de la posada en funcionament de serveis de
teleassistència.
4.-Torn obert de paraules.
- Informar que el dispositiu especial per dissuadir concentracions de persones
als divendres i dissabtes a la nit consumint begudes alcohòliques a diferents
punts del municipi i evitar molèsties als veïns es mantindran vigents, com a
mínim, dues setmanes més atès que hem aconseguit mitigar aquesta pràctica.
- Finalment, informar que el passat dilluns dia 13 del corrent es va mantenir una
reunió amb responsables i tècnics de l’àrea de medi ambient de la Diputació de
Tarragona interessats en la recuperació del Camí del Baix Gaià, que va des de
Querol fins a la desembocadura del riu. Estan especialment interessats en el
tram del Catllar per les dificultats que representa.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 17 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2021 (1) per un
import de 99.699,58 €.
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Els assistents es donen per assabentats.

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

2f7f6ce273cc442a98b34896e05b5845001

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

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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 17 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2021 (1) per un import de 99.699,58 €.

Segon.

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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’EMPLEADA MUNICIPAL E G R PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
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Abstencions: cap
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Es dona compte de la següent proposta:
5

JOAN MORLÀ I MENSA

La sra. Encarna Gregorio Rodríguez forma part de la plantilla orgànica de
l’ajuntament del Catllar, amb la categoria de personal de neteja i altres serveis.
La jornada laboral actual de l’empleada és del 100 %, tot i que ha tingut diverses
jornades laborals des dels inicis fins a dia d’avui, tal i com consta a la Seguretat
Social. Va iniciar la seva primera relació laboral amb aquest organisme el 1
d’agost de 1996 i fins a dia d’avui.
El pressupost municipal per a l’any 2021 es va aprovar, així com la plantilla de
personal, segons acord de Ple de 10 de desembre de 2020. El Conveni
col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament va ser aprovat pel Ple
Municipal de 28 de febrer de 2019.
Tal i com preveu l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament, els empleats que hagin complert 25 anys de servei a l’Ajuntament
del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació per l’import de dues
mensualitats proporcionals a la jornada. D’acord amb les diferents jornades
laborals que ha anat tenint durant aquests 25 anys, en resulta una mitjana del
96,46 %.
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.

Concedir a l’empleada municipal la sra. Encarna Gregorio Rodríguez
una gratificació per import de dues mensualitats proporcional a la
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Fets:
A data 1 de setembre de 2021, la sra. Encarna Gregorio Rodríguez, empleada
municipal, va presentar una sol·licitud en la qual sol·licita la gratificació
extraordinària com a empleada municipal per portar 25 anys treballats en
aquest ajuntament, d’acord amb l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal
laboral d’aquest ajuntament.
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jornada mitjana del 96,46%, per haver complert 25 anys de serveis a
l’Ajuntament del Catllar.
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Segon.

Comunicar aquesta resolució a la gestoria Sugrañes i al departament
d’intervenció per a la seva execució.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

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’ATORGAMENT D’UNA NOVA REMESA DELS AJUTS DEL
COST DELS LLIBRES DE TEXT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE
L'INSTITUT ESCOLA L'AGULLA.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local núm. 2020/138, de data 3 de juny
de 2021, es va aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost del dels
llibres de text de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla pel curs 20202021 a diferents alumnes segons la corresponent relació; i d’acord amb les
bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a
l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que cursen els alumnes
d’infantil i primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
Atès que cal complir una sèrie de requisits per l’atorgament de la subvenció i
en aquell moment, alguns pares o tutors dels alumnes no complien el requisits
de no tenir deutes amb l’ajuntament i se’ls va requerir per tal que regularitzessin
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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.

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

2f7f6ce273cc442a98b34896e05b5845001

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

la situació en el termini fixat; la sol·licitud presentada mancava d’alguns dels
elements necessaris per poder avaluar-la i rebre l’ajut econòmic o bé s’ha
requerit als organismes on treballen els pares i/o mares d’alguns alumnes per
comprovar que no han rebut ajut econòmic que pugui ser incompatible.
Segons la documentació aportada i facilitada, alguna família de les requerides
ja ha liquidat els deutes pendents.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que estableixen les base 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
D’acord amb els articles 42.3 i 194.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, 39.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta resolució s’emmarca dins
l’àmbit de l’administració ordinària.
Primer.-

Aprovar i autoritzar la subvenció del 100 % del cost dels llibres de
text de primària i secundària de l’Institut Escola l’Agulla als alumnes
que tot seguit es relacionen pel curs 2020-2021, segons la
pseudodominació següent, la qual consta detallada en l’expedient
administratiu:
NÚM.
225

CURS
4t

ALUMNA
GEV

Segon.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes
davant de l’alcalde o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
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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 Local, en matèria de pressupostos.
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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
8

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

JOAN MORLÀ I MENSA

6. ROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA AJUDA EXTRAORDINÀRIA A HAITÍ
PER PAL·LIAR ELS EFECTES DEL DEVASTADOR TERRATRÈMOL PATIT
EL PASSAT MES D’AGOST.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
El passat 14 d’agost es va produir un terratrèmol de magnitud 7.2 a al sud-est
d'Haití. Segons les primeres estimacions sobre el terreny, hauria afectat unes
800.000 persones, superant-se a dia d'avui la xifra de 2.000 morts, 10.000 ferits
i 60.000 llars derruïdes.
Aquest sisme presenta moltes similituds al patit a la mateix país l’any 2010. En
aquell cas, l’epicentre del sisme, situat al sud-oest de la capital, Port-au-Prince,
va arribar a 7,3 graus en l’escala Richter i va ser un dels més forts que es
recorden a la zona del Carib.
Les conseqüències han estat devastadores: molts edificis governamentals i
cases particulars han quedat destruïts, les comunicacions amb la capital han
quedat malmeses i es desconeix encara la xifra final de morts i ferits, tot i que
diverses fonts parlen de milers. Cal afegir que la població d’Haití ja es trobava
des de fa temps en una situació molt vulnerable i sota els efectes d’una greu
crisi socioeconòmica.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La societat en el seu moment ja es va mobilitzar en ajuda a les víctimes
mostrant la seva solidaritat amb els haitians mitjançant l’enviament de diners,
menjar i equips de salvament. Les diferents ONGs van engegar campanyes de
recaptació de fons per enviar a Haití per iniciar la reconstrucció.
Després d’una dècada, encara queda molt per fer a Haití per poder reconstruir
edificis, hospitals, etc., motiu pel qual l’ajuntament creu oportú fer una aportació
extraordinària per tal d’ajudar en tot allò que sigui possible.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Primer.

Fer una aportació extraordinària de 2.000 euros a la campanya per
ajudar a la reconstrucció d’Haití.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord tot fent 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.
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Al pressupost municipal en curs, hi ha contemplada una partida pressupostària
per a altres entitats per import de 2.000 €, és a dir que hi ha consignació
pressupostària pel reconeixement d’aquesta obligació.
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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.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

24/09/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

24/09/2021 Alcalde

Abstencions: cap
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