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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 7 D'AGOST DE 2019.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia set d’agost de 
dos mil dinou, 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 extraordinària de la Junta de govern 
local.

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa 

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo 
Carles Guillen i Montserrat 

Excusa la seva absència el regidor Marcelo Javier Tarantino Mingo

SECRETARI acctal:
Jordi Cabré Martorell

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia:

ASSUMPTES SOTMESOS A DELIBERACIÓ.

1. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 

- Mitjançant Decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de 19 de 
juliol de 2019 s’ha obert la convocatòria de subvencions de caràcter 
excepcional per al present exercici. Caldrà estudiar minuciosament les bases 
de la convocatòria per escatir si podem concorre-hi per finançar alguna 
actuació.
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- També mitjançant Decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de 
19 de juliol de 2019 s’ha obert la convocatòria de subvencions per al 
finançament dels interessos dels préstecs concertats per municipis a la que no 
podem concórrer per no disposar de cap préstec concertat.

- Informar que en data 11 de juliol es personà un inspector de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Catalunya arran d’una denuncia interposada 
davant aquell organisme en que es qüestionava l’adequació de les 
instal·lacions de les dependències adscrites al servei dels vigilants municipals, 
la manca de dutxes i la manca de formació respecte dels equips de protecció 
individual facilitats als membres de la guàrdia municipal.

Citat l’ajuntament a compareixença davant la Inspecció en data 16 de juliol, es 
comparegué aportant tota la documentació sol·licitada i donant les 
explicacions requerides per l’inspector actuant.

Mitjançant ofici de data 29 de juliol de 2019 la Inspecció de treball conclou que 
les instal·lacions que l’ajuntament té posades a disposició dels vigilants 
municipals són suficients, adequades i netes. Que no es obligatori disposar de 
dutxes per aquest col·lectiu per quant no realitzen habitualment treballs, bruts, 
contaminants o que originin elevada sudoració. Que l’ajuntament ha acreditat 
la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels seus agents en 
servei. Que els equips de protecció individual facilitats conformement a 
l’avaluació de riscos no requereixen de formació específica i que la utilització 
del DEA cau fora de l’abast competencial de la Inspecció de Treball.

Deixar constància que l’ajuntament ha col·laborat amb la Inspecció de Treball 
en tot moment, malgrat els dubtes sobre la seva competència en la qüestió 
per quant la matèria feia referència, exclusivament, a personal funcionari.

També escau esmentar que des de la Inspecció no ens facilitaren qui havia 
presentat la denuncia ni en quins termes havia estat redactada ni en quina 
data s’havia interposat.

- El mateix dia 11 de juliol i el mateix inspector de treball també es personà 
per reobrir la investigació de l’accident laboral ocorregut l’any 2014 en que un 
treballador de l’ajuntament va caure d’una escala i es fracturà el canell. 
També personats i amb l’esperit de col·laboració esmentat ha fet una acta de 
requeriment pera l’adopció de mesures correctores per evitar nous accidents 
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en treballs en alçada com l’adquisició d’equips de treball adequats i d’equips 
de protecció individual anti-caiguda per a tasques realitzades a més de 3,5 
metres.

Els assistents es donen per assabentats.

2. PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2020-2024.

Es dona compte de la següent proposta:

Mitjançant Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases 
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2020-2024 (DOGC núm. 7925, de 25 de juliol de 2019) es regulen les 
diferents línies d subvenció del PUOSC, amb les quals es pretén assolir que 
els ens locals puguin realitzar obres i serveis de competència municipal 
segons l'article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que puguin ser  
destinades a la utilitat pública i que es realitzin sobre béns de titularitat 
municipal, com a requisits previs. 

El Decret té com a annexes, a més de les bases generals, les específiques de 
les línies de subvencions per a inversions i per a acció territorial a municipis 
petits. La primera resta oberta per a tots els municipis de Catalunya, mentre 
que la segona només inclou els municipis amb població de menys de 5.000 
habitants. Ambdues línies també pretenen col·laborar en el finançament de les 
obres i els serveis de competència municipal. 

Cada ajuntament podrà presentar un màxim de 5 sol·licituds, tres per a la línia 
d’inversions i dues per a la d’acció territorial de petits municipis i cadascun 
d’aquests projectes podrà incloure fins a quatre actuacions de les 
subvencionables, tot indicant per a quina anualitat es preveu l’execució.

D'acord amb la població de l'ens beneficiari, la subvenció per a cada projecte 
seleccionat no podrà superar el percentatge del 80% per als municipis que, 
com el nostre, tenen una població d’entre 2.001 i 5.000 habitants.
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Alhora també s’estableix que el màxim de la subvenció obtinguda per cada 
ens en el període 2020-2024 és de 250.000 € per a inversions i 120.000 € per 
acció territorial.

Des de Generalitat s’ha previst realitzar la convocatòria el proper 2 de 
setembre de 2019, atorgant dos mesos als municipis per a la preparació de la 
documentació necessària i formalització de les sol·licituds. Dins els sis mesos 
següents es publicarà la resolució de la convocatòria.

El projecte subvencionat s’ha d’executar no més tard del 30 de juny de l’any 
següent a l’anualitat del PUOSC assignada i s’ha de justificar no més tard del 
31 de juliol també de l’any següent.

Són despeses subvencionables els projectes que incloguin actuacions de 
qualsevol de les modalitats següents, em el cas del programa d’inversions:

a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua 
poblacional
b) Actuacions de millora d'equipaments i infraestructures municipals que 
formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial
c) Actuacions de millora i gestió eficient dels recursos del municipi
d) Actuacions de prevenció de riscos naturals
e) Actuacions de millora de la connectivitat tecnològica
f) Actuacions destinades a serveis públics

Per a la línia de finançament del pla d’acció territorial es poden incloure les 
accions següents, parcialment coincidents amb les anteriors:

a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua 
poblacional.
b) Actuacions de millora d'equipaments municipals destinats a serveis públics.
c) Actuacions que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial.
d) Actuacions destinades a serveis supramunicipals.

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació mínima 
següent: 

a) Una memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte.
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b) Un plànol de situació, a escala suficient per poder identificar l'actuació, si 
escau.
c) Els plànols generals que defineixin l'actuació, si escau.
d) Un resum del pressupost d'execució del projecte.

Així doncs escau iniciar l’expedient per determinar quines inversions que 
l’actual equip de govern vol executar durant el present mandat serien 
susceptibles d’incloure a la convocatòria del PUOSC, que, conformement a 
les previsions esmentades, properament s’obrirà i així guanyar una temps en 
la preparació de la documentació necessària.

Així, s’encarrega a la secretaria que reculli la màxima informació possible 
respecte de la convocatòria del PUOSC i a l’arquitecte municipal que valori 
quins dels projectes que l’equip de govern li plantejarà poden esdevenir 
adequats per obtenir una màxima puntuació i, conseqüentment, màxim 
finançament d’acord amb les bases reguladores analitzades.”

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 i Carles Guillén i Montserrat.

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL PROGRAMA D’ACTES DE LA 
FESTA MAJOR DE LA VILA.

Es dona compte de la següent proposta:

Conscients de la dificultat d’organitzar un programa d’actes atractiu per a la 
festa major d’estiu quan els ajuntaments sorgits de les darreres eleccions 
municipals porten poc més d’un mes funcionant es dona compte del contingut 
del programa.
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Alhora, cal tenir en compte que s’han de conjugar les directrius d’un nou equip 
de govern amb aquells actes que l’anterior consistori havia deixat programats 
per facilitar la tasca de la persona que assumiria la responsabilitat en aquest 
àmbit.

Amb aquests condicionants previs i amb la voluntat de satisfer els desitjos i  
expectatives de la major part de la població municipal, el titular de la regidoria 
de festes presenta el programa d’actes.

Després de tit plegat, els reunits es donen per assabentats i s’encarrega a la 
regidoria que juntament amb la secretaria intervenció confeccioni el 
pressupost de despeses dels diferents actes de la Festa Major de la vila i que 
aquest es sotmeti al coneixement de la Junta de Govern Local a la propera 
sessió ordinària que es celebri.”

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 i Carles Guillén i Montserrat.

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

4. TORN OBERT DE PARAULES

No n’hi ha.

I quan és un quart de vuit del vespre 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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