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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 
D'ABRIL DE 2019. 

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, 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: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
M. Goretti Gatell i Anglès 
Carles Guillen i Montserrat  
 
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 28 DE MARÇ DE 
2019. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de març 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, Joan Díaz i Rull, M. 
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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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:  
 
- L’ajuntament havia intentat la concurrència a la convocatòria de la Comissió 
Europea WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi gratuïts en espais 
públics municipals, per dues vegades, la primera convocatòria fou cancel·lada 
per l’òrgan convocant al no poder garantir-se les condicions d’igualtat i en la 
segona la proposta municipal no va resultar escollida.  
 
El migdia d’avui s’ha obert un nou termini de sol·licituds i l’ajuntament ja hi ha 
concorregut amb la intenció de rebre un dels bons valorats en 15.000 € per a 
l’accés públic a internet mitjançant WiFi o la interconnexió d’edificis públics. 
 
- En data 3 d’abril es va produir un terratrèmol de magnitud 4.2 que va ser 
perceptible a gran part de Catalunya. A efectes estadístics i de documentació 
des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l’Observatori Fabra ens 
sol·liciten la col·laboració en un estudi de detall que han iniciat. Es tracta de 
repartir enquestes a la població i els resultats traslladar-los als promotors. Com 
no podia ser d’una altra manera hi col·laborarem. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN DE PROMOCIÓ 
INTERNA, D’UN LLOC DE TREBALL D’AGUTZIL, DE PERSONAL 
FUNCIONARI, D’AQUEST AJUNTAMENT, INCLÒS EN L’OFERTA PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2019 D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 28 de març de 2019 es va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2019, en la qual es 
preveia, entre d’altres, un lloc de treball d’agutzil a proveir mitjançant promoció 
interna. 
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Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir 
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, d’un lloc de 
treball d’agutzil, personal funcionari, d’aquest ajuntament. 
 
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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs 

oposició, torn de promoció interna, d’un lloc de treball d’agutzil, de 
personal funcionari, d’aquest ajuntament, inclòs en l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2019 d’aquest ajuntament. 

 
Segon.  Aprovar les bases d’aquesta convocatòria. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler 

e-tauler i a la seu electrònica.” 
 
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, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN DE LLIURE, D’UN 
LLOC DE TREBALL DE CAP DE BRIGADA, COM A PERSONAL LABORAL 
FIX, D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
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“Per acord de Ple de data 28 de febrer de 2019 es va aprovar inicialment el 
pressupost municipal i la plantilla de personal de l’ajuntament  del Catllar, 
després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i 
no havent-se produït cap al·legació, el pressupost ha quedat automàticament 
aprovat de manera definitiva. 
 
En l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, publicada al DOGC núm. 7391 de 
data 15 de juny i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 116 de 
data 16 de juny, hi consta un lloc de treball com a personal laboral fix com a cap 
de brigada. 
 
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir 
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’un lloc de treball de cap 
de brigada, com a personal laboral fix d’aquest ajuntament. 
 
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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs 

oposició, torn de lliure, d’un lloc de treball de cap de brigada, com a 
personal laboral fix, d’aquest ajuntament. 

 
Segon.  Aprovar les bases d’aquesta convocatòria. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al DOGC 

i a la seu electrònica.” 
 
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, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
     

5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ AL SR. XAVIER ROCH ADSERÀ, GUÀRDIA 
MUNICIPAL EN RÈGIM FUNCIONARI DE CARRERA, EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA AMB EFECTES DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2019. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“A data 3 d’abril de 2019, el Sr. Xavier Roch Adserà ha presentat una sol·licitud 
de permís d’excedència voluntària a partir del dia 5 d’abril de 2019 i fins el 30 
de juny de 2040. 
 
El Sr. Xavier Roch Adserà és empleat municipal, en règim funcionari de carrera, i 
ocupant el lloc de treball de guàrdia municipal, a aquest ajuntament des del 14 de 
juny de 2004. 
 
Vist que el que estableix l’art. 23.2 i 23.2.5 de l’Acord de condicions laborals del 
personal funcionari de l’ajuntament del Catllar, aprovat en el Ple Municipal de 28 de 
febrer de 2019. 
 
Vist el que estableixen respecte de l'excedència voluntària l’article 89 de Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic. 
  
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció superior de tot el 
personal de la corporació. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.- Concedir al Sr. Xavier Roch Adserà, guàrdia municipal en règim funcionari 

de carrera, l’excedència voluntària amb efectes del dia 5 d’abril de 2019 i 
fins el dia 30 de juny de 2040.  

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que 

si es vol impugnar aquesta resolució procedeix interposar una 
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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: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D’UN SISTEMA DE PROJECCIÓ PER A L’AUDITORI DEL CENTRE 
CULTURAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“L’Ajuntament considera escaient i necessari l’adquisició, pel teatre del Centre 
Cultural,  d’un sistema de projecció que es composa de projector, pantalla i altre 
petit material.  
 
Pel subministrament d’aquest sistema de projecció s’han demanat les següents 
ofertes: 

PROVITEC:  que ha presentat oferta per un import total de 16.789,96 €, IVA 
inclòs. 

MIL 24, SL que ha presentat oferta per un import total de 16.994,45 €, IVA 
inclòs. 

BJM COMERCOM que ha presentat oferta per un import total de 18.408,94 IVA 
inclòs.   

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 
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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 
subministrament 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 €. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Adjudicar el subministrament d’un sistema de projecció, mitjançant el 

procediment del contracte menor, a l’empresa PROVITEC 
INSTALACIONES Y SISTEMAS SL, amb NIF B60915667, per un 
import de tretze mil vuit-cents euros amb setanta-sis cèntims (13.876 
€) més dos mil nou-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims 
(2.913,00 €) en concepte d’IVA. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de setze mil set-cents vuitanta-nou 

euros (16.789 €) amb càrrec a la partida 333/62325 del pressupost 
municipal.   

 
Tercer.-  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, 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, 
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
PROGRAMARI DE VIRTUALITZACIÓ PER ALS SERVIDORS DE LA XARXA 
INFORMÀTICA MUNICIPAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Actualment existeix algun problema de sincronització amb el software de 
virtualització que fa que els dos servidors instal·lats no engeguin correctament 
les màquines virtuals sinó és amb intervenció manual. Fins ara s’ha utilitzat una 
versió gratuïta  (versió de proves) que porta en funcionament des del 2017 i que 
ara ha començat a donar algun problema. Per això és necessari actualitzar-la a 
una versió actual i estable, el que fa escaient la compra del programari de 
virtualització creat per l’empresa Proxmox Server Solutions GmbH per un any. 
 
El cost anual d’aquest programari de virtualització es de 383,52 €.  
 
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 
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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 
subministrament 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 €. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Adjudicar el subministrament d’un programari de virtualització, 

mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa Proxmox 
Server Solutions GmbH, per un import de tres-cents vuitanta-tres 
euros amb cinquanta-dos cèntims (383,52 €) IVA inclòs. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa per import de tres-cents vuitanta-tres euros amb 

cinquanta-dos cèntims (383,52 €) amb càrrec a la partida 920/62601 
del pressupost municipal.   

 
Tercer.-  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, 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. Alternativament 
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
8. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan falten vuit minuts per a les sis 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. 


