ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de
setembre 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 ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén 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. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- L’ajuntament té previst concórrer a la nova convocatòria de la Comissió
Europea WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi gratuïts en espais
públics municipals, que es preveu per al proper dia 19 de setembre de 2019.
Serà la tercera vegada que hi concorrem, les dues anteriors no hem resultat
beneficiaris dels ajuts. Esperem que aquesta vegada puguem resultar escollits.
- Informar que l’ajuntament ha estat notificat, en data 28 d’agost de 2019, que
el Jutjat d’Instrucció número 6 de Tarragona coneix de les diligències prèvies
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Contextualitzant la qüestió, cal recordar que l’ajuntament, mitjançant acord del
Ple de data 18 d’abril de 2002 va delegar la competència sancionadora per
infraccions de normes de circulació en vies urbanes del municipi al Servei
Català del Trànsit i va aprovar el conveni marc de col·laboració per
implementar aquestes facultats, sense que mai s’hagi revocat o modificat
aquest conveni.
Delegada la competència en matèria de denúncia i sancionadora, escau
entendre que correspon únicament als agents del cos dels Mossos
d’Esquadra la denúncia de les infraccions de trànsit que presenciïn. Aquesta
competència (la denuncia d’infraccions de trànsit o mobilitat) des de 2002 mai
ha correspost als vigilants municipals.
Alhora, el propi Servei, l’any 2002, va facilitar unes butlletes de denúncia
perquè els vigilants municipals poguessin presentar les denuncies pertinents
únicament al seu àmbit d’actuació, circumscrit al títol IV de la Llei de seguretat
Vial (infraccions relatives només a documentació i poca cosa més, mai
infraccions de trànsit). Cal dir que no hi ha constància documental d’aquests
talonaris a l’ajuntament a hores d’ara i que tampoc consta que per part dels
vigilants municipals, des d’aleshores ençà es fes mai cap denuncia.
El que si que consta es que al mes de maig de 2018 un agent del cos dels
vigilants, sense autorització ni coneixement de cap autoritat municipal, ni del
cap de personal, i en clara extralimitació de les seves facultats, es personà al
SCT a recollir talonaris de denuncia pel seu compte, sense que el cap del
personal de l’ajuntament autoritzés aquesta acció ni es conegués la seva
arribada a l’Ajuntament, talonaris que foren repartits entre els agents sense
cap mena de criteri o control per part de l’ajuntament i que s’empraren, (amb
nova extralimitació de facultats), una petita quantitat de butlletes, fins a cinc,
per denunciar qüestions competència dels mossos com ara estacionaments
suposadament indeguts (infraccions de trànsit). Una vegada coneguts aquests
fets per part de l’Ajuntament, es va procedir a requerir de forma immediata als
vigilants la devolució dels talonaris de denúncies.
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Per tant, no es tracta que aquest alcalde o equip de govern deixés de
sancionar, si no que entenent que la competència no és de l’ajuntament per
quant es va delegar al seu dia, i entenent que s’havia produït una
extralimitació de funcions dels vigilants, com així es va detectar i fer palès al
seu moment, aquestes denúncies no es van tramitar per haver-se formulat per
persona indeguda i no competent en la matèria, fet que en va motivar la seva
no tramitació al ésser el seu origen totalment invàlid, i nul, extralimitació que
també va motivar el requeriment de devolució dels talonaris per haver-ne fet
els vigilants un ús indegut i fora del marc de les seves competències.
En tot cas, per que això fos possible o viable, prèviament, caldria dotar, cas
d’avocar la competència, de les mesures jurídiques i tècniques necessàries
als agents de la guàrdia municipal per escometre aquesta comesa i alhora,
bastir un departament de gestió (instrucció i resolució de l’expedient
sancionador) i de recaptació degudament dotat de recursos humans i
materials, circumstància que de forma clara no s’ha produït al mantenir-se
intacte la vigència del conveni de delegació de l’any 2002, i al no existir acord,
decret, o resolució que modifiqués l’àmbit competencial dels agents.
Tot plegat fa que es consideri totalment mancada de fonament qualsevol
denuncia o acusació en aquest sentit i considerant també encara més
indeguda la intervenció de la jurisdicció Penal, quan els fets tenen origen en
una prèvia extralimitació de funcions d’un treballador municipal, esperant
poder exposar aquesta circumstància davant del Tribunal Instructor quan els
tempos de les diligències iniciades ho permetin.
Ara doncs, serà en seu de la jurisdicció penal on es dirimirà i s’exposarà
aquesta qüestió, esperant, per tot l’exposat, l’arxiu de les diligències.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2019 (2).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 13 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2019 (2) per
un import de 29.778,92 euros.
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Els assistents es donen per assabentats.
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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 Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 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 2015/349, 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 a l’aprovació número 13 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2019 (2) i que ascendeix l’import total de 29.778,92
euros.

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:

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

30/09/2019 Secretari-Interventor

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/670,
DE 29 D’AGOST, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D’AGOST DE
2019.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2019/670, de 29
d’agost:

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
“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

JOSEP LLOP TOUS
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“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes d’agost de 2019,
que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries,
corresponents a les diferents situacions administratives i serveis o treballs
extraordinaris del personal.
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complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
6

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.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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”.
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.
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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.
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Reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, resolc:
Primer.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

30/09/2019 Alcalde

Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

70.078,52 €
15.676,72 €
54.401,80 €
43.204,30 €

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
2019/670, de 29 d’agost, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes
d’agost de 2019 dels empleats públics de l’ajuntament 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT
DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ SANT ROC.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap
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Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que
suportin en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la
Secuita i el comptador de l’enllumenat públic és únic.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2019, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.300,81 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes
del 19.02.2019 a 16.04.2019 i del 16.04.2019 al 18.06.2019,
presentades per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant
Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de
Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.

El Catllar, a data de la signatura electrònica”
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La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de dues factures de l’enllumenat públic corresponent
als períodes del 19.02.2019 a 16.04.2019, per 1.224,11 euros i del 16.04.2019
al 18.06.2019 per 1.377,51 euros, el que fa un total de 2.601,62 euros.
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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, 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. TORN OBERT DE PARAULES
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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.

30/09/2019 Secretari-Interventor
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No n’hi ha.
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