ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
JULIOL DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis 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 Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
EXCUSA EL SEU RETARD:
Daniel Rodríguez Polo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada en data 4 de juliol
de 2019 va acordar, per majoria absoluta, el següent:
“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de
juny.
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En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, la normativa de règim local permet constituir
la junta de govern local en aquells municipis en què la seva existència no és
obligatòria (municipis amb població superior a 5000 habitants, els que siguin
capital de comarca o quan així ho disposi els seu ROM o així ho acordi el ple).
FONAMENTS JURÍDICS
1. Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF)
d) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
L’article 49 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu la possibilitat que
l’ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pugui crear altres
òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de
respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació
ciutadana.
La periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local la determina
el ple, de conformitat amb l’article 99 TRLMRLC. En defecte de previsió,
celebrarà sessió ordinària cada 15 dies com a mínim en aplicació de l’article
112.2 ROF.
Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la
junta de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant
Decret tal i com estableix l’article 112.3 ROF .
Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin per
delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon
l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
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De conformitat amb els articles 22.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és
facultat del ple la delegació de l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i
en la junta de govern local. Tot això, llevat de les matèries indelegables
previstes al propi art. 22.4 LRBRL.
Altrament, l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d’altres:
 L’adopció de disposicions de caràcter general
 La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els
actes objecte de recurs.
 Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei.
L’acord de delegació s’adoptarà per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació en cas que es delegui en la junta de govern local i,
per majoria simple, en cas que la delegació es faci a favor de l’alcaldia, d’acord
amb l’article 57 TRLMRLC en relació amb l’article 51.2 ROF.
L’art. 51.3 ROF disposa que l’acord de delegació contindrà l’àmbit dels
assumptes a que aquesta faci referència i les facultats concretes que es
deleguin, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes en
la mesura en que es concretin o apartin del règim general previst al ROF.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer.

Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels
membres nomenats per Decret de l’alcaldia.

Segon.

Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries en setmanal, i les
sessions tindran lloc el dia i hora establerts per Decret de l’alcaldia.

Tercer.

Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació
genèrica d’atribucions en les matèries següents:
ATRIBUCIÓ

MARC LEGAL

Contractació
Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els DA

2a.
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contractes administratius especials quan el valor estimat dels
contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions,
inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que
l'import acumulat de totes les anualitats
superi
el
percentatge esmentat o la quantia assenyalada.
Contractar les concessions d'obres i concessions de serveis
quan el valor estimat dels contractes superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual
quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues
incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats
superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada.
Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de
licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost
o l'import del 3 milions d'euros.
Autoritzar la redacció i licitació de projectes independents
relatius a cadascuna de les parts d'una obra el període
d'execució d'aquest excedeixi del pressupost anual.
Aprovar plecs de clàusules administratives generals.
Constituir Juntes de Contractació.
Crear centrals de contractació.
Direcció de govern i administració
Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
Aprovar la declaració de lesivitat.
Aprovar la memòria justificativa per l'establiment d'un servei
públic.
Aprovar l'expedient acreditatiu de la conveniència i
oportunitat per la iniciativa pública pel desenvolupament
d'activitats econòmiques.
Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres
distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o
adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
Gestió econòmica
Autoritzar i disposar despeses en l'àmbit de la seva

LCSP
4

DA
2a.
LCSP

DA 2a 9. LCSP

DA 2a 3. LCSP

DA
2a.
2.
LCSP
DA 2a 5. LCSP
228 LCSP
22.2.j. LBRL
22.2.k. LBRL
85.2 LBRL
86.1 LBRL

50.24 ROF

21.1. f. LBRL
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competència.
Concertar operacions de tresoreria, la quantia de les quals 22.2.m. LBRL
acumulada de les operacions vives superi el 15% dels
ingressos corrents liquidats a l'any anterior, conforme a la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Concertar operacions de crèdit la quantia dels quals 22.2.m. LBRL
acumulada superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Aprovar modificació pressupostària per crèdits ampliables.
Bases
exec.
pressupost
Aprovar modificació pressupostària per incorporació de Bases
exec.
romanents.
pressupost
Aprovar modificació pressupostària per generació de crèdits. Bases
exec.
pressupost
Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir 50.12 ROF
quitacions i esperes, així com el reconeixement extrajudicial
de crèdits.
Establir o modificar preus públics
47 TRLRHL
Personal
L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al 50.9 ROF
servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el
sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la
compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat personal
per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es
refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
Patrimoni
Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el
pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros.
Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el pressupost bases de licitació superi el 10
% dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3
milions d'euros.
Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o
l'import de 3 millions d'euros, sempre que no siguin béns

DA 2a.9 LCSP

DA 2a.9 LCSP

DA 2a.
LCSP
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declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el
seu valor; o en el cas d'informe desfavorable del departament
competent de l'Administració local d'acord amb l'art. 209.2d.)
del TRLMRLC.
Alienar el patrimoni declarat de valor històric o artístic DA 2a. 10
qualsevol que sigues el seu valor.
LCSP
Urbanisme -Activitats d'intervenció
Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent 22.1.ñ LBRL
per la seva contractació o no estigui previst en el pressupost,
o comportin l'expropiació forçosa de béns.

Quart.

Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens
perjudici que desplegui efectes des del dia següent a l’adopció
d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Així mateix publicar-lo al portal de transparència aquest acord de
conformitat amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cinquè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
Per altra banda, mitjançant decret de l’alcaldia número 2019/532, de 5 de juliol,
es resolgué el següent:
“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019, es va crear
la Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.
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Mitjançant Decret e l’alcaldia de data 1 de juliol de 2019 s’han nomenat els
tinents d’alcalde de l’ajuntament en tant que òrgan necessari de l’ajuntament.
L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els membres de la
junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen
els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents
d’alcalde es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà
als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici
de la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix
l’article 46.2 ROF.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJAP).
Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la
junta de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant
Decret tal i com estableix l’article 112.3 del ROF .
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació
d’atribucions pròpies d’aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local en
exercici de les facultats que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la LRBRL, i
altra legislació concordant, sens perjudici de les delegacions especials que es
puguin efectuar, tot respectant les matèries indelegables previstes als articles
21.3 esmentat i i 8 i ss. LRJAC.
L’article 52.5 del ROF, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es
poden nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan
les competències que es considerin necessàries.
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Atès el que disposa l’article 52
membres de la Junta de Govern.

del ROF, en quant al nomenament dels
8

En conseqüència, Resolc:
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els regidors de la
Corporació:
- Sr. Daniel Rodríguez Polo, regidor i Primer Tinent d’Alcalde.
- Sr. Carles Guillén i Montserrat, regidor i Segon Tinent d’Alcalde.
- Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, regidor i Tercer Tinent d’Alcalde.
Segon.- Efectuar delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern les
següents competències delegació genèrica d’atribucions en les
matèries següents:
Atribució
Contractació
Contractar les obres, els subministraments, els
serveis, les concessions d'obres i concessions
de serveis i els contractes administratius
especials quan el valor estimat dels contractes
no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia dels
6 milions, inclosos els de caràcter plurianual
quan la durada no sigui superior a 4 anys,
eventuals pròrrogues incloses sempre que
l'import acumulat de totes les anualitats no
superi ni el percentatge esmentat ni la quantia
assenyalada.
Adjudicar els contractes privats quan el
pressupost base de licitació no superi el 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import
del 3 milions d'euros.
Direcció de govern i administració
Sancionar les infraccions de les ordenances
municipals, llevat en els casos atribuïts a altres
òrgans
Gestió econòmica
Autoritzar i disposar dins dels límits de la seva

Marc legal
DA 2a. 1 LCSP

DA 2a 9 LCSP

21.1.n LBRL

21.1. f LBRL
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competència
Reconèixer i liquidar obligacions derivades de
compromisos de despeses
Ordenar pagaments
Retre comptes
Aprovar la modificació pressupostària per
crèdits ampliables
Aprovar la modificació pressupostària per
incorporació de romanents
Aprovar la modificació pressupostària per
generació de crèdits
Aprovar la modificació pressupostària per
transferència de crèdits
Aprovar el Pla de disposició de Fons
Aprovar el Pla de Tresoreria
Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe
quan la disposició que reguli la convocatòria no
estableixi que sigui el Ple l’òrgan competent per
sol·licitar-les i acceptar-les
Patrimoni
Atorgar llicències ús privatiu de béns de domini
públic
Atorgar la concessió sobre béns de domini
públic quan el pressupost base de licitació no
superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3 milions d'euros.
Adquirir béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el pressupost bases
de licitació no superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost ni els 3 milions d'euros.
Alienar el patrimoni quan el pressupost base de
licitació no superi el 10 % dels recursos ordinaris
del pressupost ni els 3 milions d'euros, sempre
que no siguin béns declarats de valor històric o
artístic qualsevol que sigues el seu valor
Aprovar la permuta de béns
Atorgar llicències i autoritzacions relatives als
serveis funeraris, així com la incoació i
tramitació dels expedients de recuperació de
nínxols del cementiri municipal
Personal

185.2 TRLRHL
9

21.1.f LBRL
21.1. f LBRL
BEP
BEP
BEP
BEP
187 TRLRHL
196 TRLRHL

218 TRLMRLC
DA 2a.9 LCSP

DA 2a.9 LCSP

DA 2a. 10 LCSP

210 TRLMRLC
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Exercir la direcció de la Guàrdia Municipal
Sancionar el personal al seu càrrec
Aprovar l'oferta d'ocupació publica
Aprovar les bases de les proves selectives de
personal
Distribuir les retribucions complementaries que
no siguin fixes i periòdiques.
Totes les altres competències que siguin
delegables segons la legislació de la Funció
Pública i no enumerades en els apartats
precedents, llevat del nomenament del
personal.
Urbanisme -Activitats d'intervenció
Aprovar els instruments de desenvolupament
del
planejament
general
no
atribuïts
expressament al Ple
Aprovar els instruments de gestió urbanística
Aprovar els projectes d'urbanització
Dictar ordres d'execució urbanística
Sancionar infraccions urbanístiques _lleus i
greus
Aprovar els projectes d'obres i serveis quan
sigui competent per la seva contractació i estigui
previst en el pressupost

21.1.i LBRL
21.1.h LBRL
21.1.g. LBRL
21.1.g. LBRL
21.1.g. LBRL
21.1.h LBRL

21.1.j LBRL
21.1.j LBRL
21.1.j LBRL
197 TRLUC
109 RPLU
21.1.o.LBRL

Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents
per a dictar els corresponents actes administratius en les matèries
delegades, així com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions
dels pagaments que se’n derivin i realitzar totes les actuacions fins a
la total conclusió dels expedients, així com la resolució dels recursos,
a què fa referència l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article
115 del RD 2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de
les atribucions delegades.
Tercer.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.
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Quart.-

Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats,
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència, si no
es manifesta expressament res en contra en el termini de tres dies
hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.
Sisè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Vist que segons l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals dins dels deu dies següents a la designació dels membres que
integren la Junta de Govern Local es celebrarà la sessió constitutiva de la
mateixa.
Vist que l’article 114 de l’ara citat Reial Decret 2568/1986 estableix que l’òrgan
delegat ha d’acceptar la delegació d’atribucions que li hagin fet, aquiescència
que s’entendrà realitzada tàcitament pel transcurs de tres dies des de la
notificació de l’acord sense emetre manifestació escrita en contra.
Proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent acord:
Primer.- Declarar legalment constituïda la Junta de Govern Local.
Segon.- Acceptar totes les competències que li han estat delegades per
l’alcaldia i el Ple”.
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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 i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- L’ajuntament estudiarà la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulades per la Resolució TES/1857/2019, de 27 de juny, per a la clausura de
punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció.
- També s’explorarà la possibilitat de concórrer a la convocatòria Resolució
TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona se’ns
han concedit els següents ajuts:
En la convocatòria per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà
i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, 5.000 € per a la substitució
del lluernari del hall de Centre Cultural, essent el pressupost del projecte de
39.955 €
En la convocatòria per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins
a 5000 habitants, 4.962,98 € per subvenció el cost de la programació cultural
estable i altres activitats, essent el pressupost mínim a executar de 31.020 €.
- El passat 9 de juliol un grup de joves de la població, d’uns 13 anys d’edat,
varen accedir a la pista esportiva de l’institut i varen fer malifetes. Entre d’altres
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varen buidar el contingut de diversos extintors contra incendis dins els vestuaris
de la pista esportiva. La agent TIP 009, arran de l’avís d’uns veïns, va
aconseguir identificar a 6 integrants del grup.
Els pares dels menors i ells mateixos han estat citat a l’ajuntament el proper dia
15 per tal de cercar solucions al problema i comunicar als responsables el cost
dels treballs de neteja i reposició dels danys causats als efectes que
n’assumeixin el cost.
- Inspecció de treball s’ha personat a l’ajuntament per comprovar les
dependències dels vigilants municipals a resultes d’una denuncia interposada
en aquest sentit. No se’ns ha informat de qui ha interposa la denuncia però s’ha
citat l’ajuntament a compareixença el proper dimarts dia 16 de juliol a les 13.00
h. També han demanat informació sobre l’accident laboral que al 2014 va patri
l’aleshores treballador municipal Antonio Tarrés Quiroga en caure d’una escala
mentre muntava els tendals per al dinar popular de la Diada.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES BASES
QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS
LLIURE, PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE
MÚSICA DE DIFERENTS ESPECIALITATS: PIANO i TROMPETA PER
COBRIR MANCANCES TEMPORALS QUE PUGUIN SORGIR ALS
ENSENYAMENTS MUSICALS QUE IMPARTEIX L’AJUNTAMENT DEL
CATLLAR I EN RÈGIM LABORAL.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de govern local de dia 18 maig de 2017 es va
aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la qual es
preveien, entre d’altres, nou llocs de treball de professors de música a proveir
mitjançant concurs oposició lliure.
Mentre no es treuen les places definitives de professors de música, és
necessari cobrir diferents eventualitats o necessitats de professors de música
de diferents especialitats, com a personal temporal, i per aquest motiu cal crear
una borsa de treball de professors de música.
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Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs, d’una borsa de treball de professors de música
com a personal laboral 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 una
borsa de treball de professors de música dels ensenyaments musicals
que imparteix l’ajuntament del Catllar.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta convocatòria.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP 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 Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
En aquest moment de la sessió s’incorpora el Sr. Daniel Rodriguez Polo.
4. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’OFICI EN SITUACIÓ D’EXCEDÈNCIA
VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR A LA SRA. IRENE LÓPEZ
CELESTINO, PEL TRANSCURS DEL TERMINI DEL PERÍODE
D’EXCEDÈNCIA ESPECÍFICA QUE GAUDIA.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2018,
es va concedir a la Sra. Irene López Celestino, professora de música en règim
laboral amb contracte de treball fix discontinu, excedència per tenir cura del seu
fill amb efectes des del dia 9 de gener i fins a finals del curs 2018-2019, segons
petició de la pròpia empleada.
Vist que a 1 de juliol de 2019, una vegada exhaurit aquell termini, la Sra. López
no s’ha manifestat al respecte, l’ajuntament ha de procedir a declarar d’ofici
l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va
determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleix
l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert
reglamentàriament.
Vist el que estableix respecte a les excedències l’article 89.2 del Reial Decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, estableix que “procedirà declarar d’ofici l’excedència
voluntària per interès particular quan finalitzada la causa que va determinar el
pas d’una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleix l’obligació de
sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini que es determini
reglamentàriament”.
Vist el que estableix l’art. 23.2.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament del Catllar, aprovat pel Ple Municipal de data 28 de febrer de 2019,
atès que la Sra. López no té una antiguitat mínima de 5 anys, només conserva
un dret preferent al reingrés en les vacants d’igual o similar categoria a la seva
que hi hagués o es produïssin, en cap cas reserva de lloc de treball.
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.-

Declarar d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès
particular a la Sra. Irene López Celestino, professora de música
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mitjançant contracte de treball fix discontinu i en règim laboral, amb
efectes a 1 de juliol de 2019.
16

Segon.-

Advertir a la interessada que contra el present acord, 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 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 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL PER OMISSIÓ DE
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 D’OCTUBRE DE
2018, D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LES PERSONES QUE
FORMAVEN BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2018, es
va aprovar la constitució de la borsa de treball de professors de música, amb
caràcter temporal i en règim laboral, de diferents especialitats.
Examinat l’expedient 2018.029(573) relatiu a la convocatòria de la constitució
d’una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats:
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta travessera,
guitarra, violí i percussió per cobrir mancances temporals, resulta que es va
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Fetes les comprovacions pertinents, es corrobora que l’aspirant va ser avaluat
per les dues especialitats, però en canvi només consta en la relació final
aprovada per l’especialitat de violí i també hauria de constar com a especialitat
de llenguatge musical.
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, declaro la seva rectificació
d’ofici de l’error material.
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, resolc:
Primer.-

Rectificar l’errada material per omissió de l’acord de la Junta de
Govern Local de data 4 d’octubre de 2018, pel que fa a la relació
de les persones que formen la borsa de treball de professors de
música, segons l’ordre i l’especialitat, en el sentit d’afegir a la
relació inicial següent:
DNI

PUNTS

ESPECIALITAT

*469-X
*745-A
*797-E
*470-B

11,50
8,50
8,46
4,50

VIOLÍ
PIANO
GUITARRA
SAXO

PUNTS

ESPECIALITAT

ORDRE DE LA
BORSA PER
ESPECIALITAT
1
1
1
1

la línia següent:
DNI

ORDRE DE LA
BORSA PER
ESPECIALITAT

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

e53b49caf85d445bb9191cc98473a15c001

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

*469-X

11,50

LLENGUTAGE
MUSICAL

1
18

Segon.-

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa,
procedeix
interposar
recurs
contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos 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.

Tercer.-

Publicar a la seu electrònica aquesta resolució, al mòdul de
convocatòries de personal.”

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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA
DE L’AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
ORDINARI NÚMERO 147/2019 INTERPOSAT PER LA PORTA DEL CEL LA
PINEDA, SLU, QUE CONEIX EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2
DE TARRAGONA.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Arran de la interposició del recurs contenciós administratiu ordinari 147/2019
per la societat LA PORTA DEL CEL LA PINEDA, SLU contra la resolució de de
data 4 d’abril de 2019 d’adjudicació de la concessió de la gestió del bar-
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restaurant de La Torre d’en Guiu, del que coneix el Jutjat ContenciósAdministratiu número 2 de Tarragona, es imprescindible contractar l’assistència
i direcció lletrada per a la defensa de l’ajuntament.
Als efectes esmentats s’han sol·licitat els següents pressupostos a tres
advocats :
-

Lletrat Gabriel Berganza Tomé, col·legiat núm. 1901 de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Tarragona, que presenta un pressupost per un import total
de 9.448,83 €, IVA inclòs.
Lletrada Anna Paixà Matas, que presenta un pressupost per un import
total de 3.561,03 €, IVA inclòs.
Lletrada Montserrat Leoz Cortés, que presenta un pressupost per un
import total de 3.993,00 €, 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
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 número 2019/532, de 5 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
serveis 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 €.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de direcció lletrada en el recurs
ordinari contenciós-administratiu núm. 147/2019, que coneix el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per
l’empresa La Porta del Cel La Pineda SLU, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’advocada Sra. Anna Paixà Matas, per un
import total de tres mil cinc-cents seixanta-un euros amb tres cèntims
(3.561,03 €), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres mil cinc-cents seixanta-un
euros amb tres cèntims (3.561,03 €), amb càrrec a la partida
920/22604 del pressupost municipal per l’exercici 2019.
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’adjudicatària 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 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 Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. TORN OBERT DE PARAULES
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El Sr. Carles Guillen explica que en recent reunió amb els veïns de la
urbanització Mas de Moregons li han reclamat que l’ajuntament instal·li el
mobiliari urbà que custodia i que estava previst al projecte d’urbanització per a
la zona que habiten.
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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