ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3
D'OCTUBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tres d’octubre
de dos-mil dinou, 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:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
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 26 DE SETEMBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019, 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS
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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

Malgrat que el servei de la guàrdia municipal no cobreix les 24 hores del dia,
es facilitarà el telèfon d’aquest col·lectiu per quant respon a la franja horària
més àmplia disponible, de set del matí fins a la mitjanit els tres-cents seixantacinc dies de l’any, d’entre el personal de l’ajuntament.
- D’acord amb les àrees d’esports i salut, la setmana entrant es posarà en
marxa el servei de gimnàstica per a la gent gran, que tanta acceptació té, amb
monitoratge coordinat des de l’ajuntament i, alhora, de dinamització de les
àrees de salut per a gent gran instal·lades al municipi.
- Informar que un cop efectuada la neteja de l’itinerari de l’entorn del riu a
l’alçada de les passeres s’ha encarregat una nova pintada dels elements de
fusta amb el producte convingut al seu dia amb el Consell Comarcal per al seu
manteniment. El cost dels treballs no arribarà als 1.000 €.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/771,
DE 27 DE SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES
DE SETEMBRE DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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- Des de la Diputació de Tarragona s’ha informat de la posada en
funcionament de la campanya de prevenció i detecció sanitària “Protocol per
la vigilància i el control de les arbovirosis importades transmeses per mosquits
a Catalunya” per la participació en la que cal designar un telèfon de contacte i
un responsable que estigui permanentment disponible per si es diagnostica un
cas de malaltia infecciosa al municipi facilitar la informació relativa a les
característiques de l’entorn on viu.
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2019/771, de 27 de
setembre:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de setembre de
2019, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries,
corresponents a les diferents situacions administratives i serveis o treballs
extraordinaris del personal.

JOAN MORLÀ I MENSA

“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.
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.
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.

JOSEP LLOP TOUS
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Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2019, que es transcriuen a continuació:
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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. Les possibles variacions originen documents complementaris o
inversos d’aquell document.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Atès l’acord de Ple de data 8 de novembre de 2018 en relació a l’aprovació
dels increments retributius del personal funcionari i laboral de la Corporació,
així com de la corresponent regularització que estableix la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
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 de l'exercici de 2019.
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:

JOSEP LLOP TOUS
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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”.
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Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de setembre de 2019, i la fiscalització i el pagament de la despesa
per part de l’interventor amb el següent desglossament:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

74.576,04 €
17.778,91 €
56.797,13 €
45.096,70 €

Segon.

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.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local
per a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2019/771, de 27 de setembre, d’aprovació de les nòmines corresponents al
mes de setembre de 2019 dels empleats públics de l’ajuntament.”
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT
EL CURS 2019-2020.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès d’exposició pública de les
bases per a la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca, per
a les escoles municipals de música durant el curs 2019-2020 i obertura del
termini de presentació de sol·licituds, publicat al Butlletí Oficial de la Província
de data 16 de setembre de 2019.
Atès que, com en anys anteriors, l’ajuntament està interessat en incloure el
municipi en el susdit programa d’ajuts.

15/10/2019 Alcalde

Al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per fer
front a les despeses necessàries per prestar el servei en la part que no resulti
subvencionada.
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.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès una subvenció, en
grau màxim, per a l’escola municipal de música durant el curs 20192020.

Segon.

Acceptar les Bases de la convocatòria i assumir tots els
compromisos necessaris per al desenvolupament de la susdita
activitat, especialment els referits a l’acceptació d’aportar la part
econòmica que li pertoqui per la mateixa, així com, la contractació
del professorat.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes que
disposa la convocatòria.”

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

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
7

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

I quan són dos quarts menys cinc de set i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

15/10/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2
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No n’hi ha.
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