ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
DESEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de
desembre 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:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’EMPLEAT MUNICIPAL J.T.V.O. PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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
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Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
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Seguidament es passen 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 5 DE DESEMBRE
DE 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
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:
- En primer terme informar que ens ha estat comunicat des del mateix
consultori i pels responsables del Departament de Salut de la Generalitat que
el proper dimarts dia 17 de desembre, a partir de dos quarts de deu del matí,
es suspendrà l’activitat a tots els consultoris degut a una formació conjunta de
tot el personal. Les urgències s’atendran al cap de Llevant.
- Respecte a la reparació dels pous de registres de la xarxa de clavegueram
de la urbanització La Cativera, que discorren per la llera del riu i en els quals
s’hi infiltrava aigua procedent d’aquest, l’arquitecte de l’ajuntament ha informat
favorablement la seva reparació, doncs arriba a aquesta conclusió per quant
el cabal d’aigua es manté constant en tot el seu recorregut, tasca efectuada
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2019, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
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indispensable per procedir a la recepció de la urbanització.
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- Finalment, informar que ja s’ha executat la reparació a la xarxa de
clavegueram municipal al carrer de França i que recentment havíem adjudicat,
per evitar el col·lapse de la instal·lació en cas d’avinguda per pluja. Caldrà
esperar a que plogui per veure’n el funcionament.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2019 (1).

FACTURES

JOAN MORLÀ I MENSA

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 19 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2019 (1) per
un import de 44.385,80 euros.
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.
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 2019/532, 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 19 – REMESA DE FACTURES
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Es dona compte de la següent proposta:
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DESEMBRE 2019 (1) i que ascendeix l’import total de 44.385,80
euros.
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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:
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

21/12/2019 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ
L’EMPLEAT MUNICIPAL J.T.V.O.

DE

JUBILACIÓ

VOLUNTÀRIA

A

JOAN MORLÀ I MENSA

A data 21 de març de 2019, el Sr. Juan T. Vázquez Orellana, empleat
municipal, va presentar una sol·licitud en la qual manifestava que a data 18 de
desembre de 2019 faria 63 anys, i que tenia la intenció de demanar la jubilació
voluntària a partir d’aquella data; demanant que s’activessin els terminis i
temps oportuns per les gestions i sol·licitant el premi de vinculació que preveu
l’art. 30 de l’Acord de condicions laborals del personal funcionari de
l’ajuntament.
El Sr. Juan Teodor Vázquez Orellana forma part de la plantilla orgànica de
l’ajuntament del Catllar, dins l’escala d’administració especial, subescala
serveis especials: guàrdia municipal. Va iniciar la seva relació funcionarial
amb aquest organisme el 14 de juny de 2004.
El pressupost municipal per a l’any 2019, així com la plantilla de personal i
l’acord de condicions laborals del personal funcionari de l’ajuntament van ser
aprovats pel Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.
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Pel que fa al premi de vinculació previst a l’art. 30 de l’Acord de condicions
laborals del personal funcionari de l’ajuntament, cal tenir present que és
d’aplicació en el cas que el lloc de treball fos susceptible d’amortització, i en el
cas que ens ocupa, no es dona aquest pressupòsit de fet, doncs el lloc de
treball no serà amortitzat, sinó que caldrà la seva provisió.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

Concedir la jubilació voluntària a l’empleat municipal Juan Teodor
Vázquez Orellana amb efectes a l’endemà del compliment dels 63
anys d’edat, al dia 19 de desembre de 2019.

Segon.

Denegar la concessió del premi de vinculació previst a l’art. 30 de
l’Acord de condicions laborals del personal funcionari de
l’ajuntament, pels motius adduïts a la part expositiva.

Tercer.

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.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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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.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
6

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTINUA
DE L’ANUALITAT DE 2020.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Es dona compte de la següent proposta:
Un any més, l’Associació Catalana de Municipis i comarques i les Diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consell Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres, Unió General
de Treballadors i Central Sindical Independiente y de Funcionarios, han
formulat el Pla Agrupat de Formació Continua.
Per tal que el personal d’aquest Ajuntament pugui beneficiar-se de les accions
formatives subvencionades que es desenvolupen cada any cal formalitzar
l’adhesió al Pla Agrupat.
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.

Primer.

Adherir l’ajuntament del Catllar al Pla Agrupat de Formació Continua
de l’anualitat de 2020 promogut, entre d’altres, per l’Associació
Catalana de Municipis i comarques i les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona.

Segon.

Formalitzar aquesta adhesió mitjançant la tramesa del document
d’adhesió a la l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS
ESCALES PER A TREBALLS EN ALÇADA DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de 22 d’agost de 2019 d’aquesta Junta de Govern Local es
va adoptar de forma immediata i permanent les mesures per, de conformitat
amb l’entitat de prevenció de riscos laborals, complir amb la proposta de
requeriment efectuada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
Catalunya en data 29 de juliol de 2019, que exigia “se deberá dotar de
equipos de Trabajo adecuados a los operarios que realicen trabajos en altura,
y de seguir utilizando escaleras de mano, estas se deberán fijar para
garantizar su estabilidad, y se deberá dotar, y vigilar su utilización, de equipos
de protección individual anticaida parea tareas a más de 3,5 metros en las
que se ejerzan fuerzas o movimientos peligrosos para la estabilidad del
trabajador y el equipo de Trabajo”
D’acord amb l’entitat de prevenció de riscos laborals que té contractada
l’ajuntament s’ha convingut l’adquisició del següent material, que forma part
de la diagnosi per prevenir i minimitzar els riscos en els treballs en alçada que
s’està elaborant, però que no cal demorar la seva adquisició fins que aquell
document estigui llest, essent aquest: una escala de fusta de fins a 1,25 m;
una escala metàl·lica de tres trams i fins a 3,5 m i una escala metàl·lica de fins
a 1,5 m.
S’ha demanat pressupost d’aquest material a l’empresa GRUP FRANCESC
CACERES, SL, (CIF B55624027), amb nom comercial FC MATERIALS DE LA
CONSTRUCCIÓ, essent el total de tres-cents ciquanta-un euros amb vuitanta-
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quatre cèntims (351,84 €) més setanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims
(73,89 €), en concepte d’IVA.
8

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el subministrament del material descrit a la part expositiva
del present acord, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa especialitzada GRUP FRANCESC CACERES, SL, (CIF
B55624027), amb nom comercial FC MATERIALS DE LA
CONSTRUCCIÓ, per un import de tres-cents ciquanta-un euros amb
vuitanta-quatre cèntims (351,84 €) més setanta-tres euros amb
vuitanta-nou cèntims (73,89 €), en concepte d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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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 d’alcaldia 532/2019, de 5 de juliol.
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Segon.- Aprovar la despesa per import de mil quatre-cents vint-i-cinc euros
amb setanta-tres cèntims (425,73 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920.62304 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

JOAN MORLÀ I MENSA

Notificar aquesta resolució 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A “L’ADEQUACIÓ DEL FERM DEL CARRER
ELIONOR DE PALLARS”.
Es dona compte de la següent proposta:
El manteniment de ferm del carrer Elionor de Pallars mitjançant fressat, per la
seva forta pendent i el desgast que pateix per l’adherencia dels vehicles que
hi transiten, és una tasca que s’ha de repetir quan la resbalicitat assoleix límits
més enllà dels adequats a les seves característiques físiques. Una vegada
detectada la degradació del ferm, s’ha encomanat la redacció de la memòria
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Quart.-
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valorada corresponent a l’arquitecte de l’ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog.
10

La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució de 6.344,13 € més 1.332,27 € d’IVA,
essent el total de 7.676,40 € (set-mil sis-cents setanta-sis euros amb quaranta
cèntims).

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora, el projecte ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del
ROAS, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
essent els següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions
tècniques particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment
descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la
documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals
destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de
qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi
sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a l’article 46 del ROAS.

JORDI CABRE MARTORELL
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21/12/2019 Alcalde

Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS,
l'obra té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment,
reforma o gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del
mateix ROAS.
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El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost
ascendeix a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació
d’aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
2019/532 de data 5 de juliol de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA
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21/12/2019 Alcalde

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària
per a l’adequació del ferm del carrer Elionor de Pallars, redactada
per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost
d’execució de 6.344,13 € més 1.332,27 € d’IVA, essent el total de
7.676,40 € (set-mil sis-cents setanta-sis euros amb quaranta
cèntims), amb el benentès que si durant el període d’informació
pública no es presentessin al·legacions esdevindria definitivament
aprovada sense necessitat de posterior acord.

Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

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.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

21/12/2019 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ L’ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE
SEGURETAT DEL CENTRE CULTURAL I DEL CONSULTORI MÈDIC PER
A LA SEVA CONNEXIÓ MITJANÇANT GPRS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

21/12/2019 Alcalde

L’enginyer informàtic de l’ajuntament ha recomanat adquirir dos mòduls GPRS
per a la connexió de les alarmes del Centre Cultural i del Consultori Mèdic
mitjançant la xarxa de telefonia mòbil.
El mateix enginyer informa que cal adquirir, doncs, “dos mòduls GPRS a un
preu de 350,54€ (iva inclòs) cadascun. La tarifa trimestral és de 20€ (sense
iva) per mòdul per les connexions que realitza. Alliberant la línia telefònica de
la biblioteca de les alarmes podrem integrar-la com una extensió més de la
centraleta i deixarem de pagar 15€/mes (aprox.) i tindrem una millora del
servei, podent posar missatge, desviament, etc.”
D’acord amb les ofertes presentades per VISSEGUR SECURITY SYSTEMS,
SL, actual prestatària del servei de prevenció el cost és el que es resumeix a
continuació:
GPRS 1
GPRS 2
TOTAL

IMPORT
289,70 €
289,70 €
579,40 €

IVA (21%)
60,84 €
60,84 €
121,68 €

TOTAL
350,54 €
350,54 €
701,08 €

20,00 €
20,00 €
40,00 €
160,00 €

4,20 €
4,20 €
8,40 €
33,60 €

24,20 €
24,20 €
48,40 €
193,60 €

QUOTA 1
QUOTA 2

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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21/12/2019 Secretari-Interventor

TOTAL TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
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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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar l’adquisició de dos dispositius GPRS més les dues quotes
de connexió, pel procediment del contracte menor, a l’empresa
ISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL, per un import de cinc-cents
setanta-nou euros euros amb quaranta cèntims (579,40 €), més
seixanta euros amb vuitanta-quatre cèntims (60,84 €) en concepte
d’IVA dels equips, més cent seixanta euros (160,00 €), més dostrenta-tres euros amb seixanta cèntims (33,60 €) en concepte d’IVA,
corresponents a les connexions anuals.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil dos-cents vuitanta-dos euros
(894,68 €) amb càrrec a la partida pressupostària 312.22701 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix

JORDI CABRE MARTORELL
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21/12/2019 Secretari-Interventor
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21/12/2019 Alcalde

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.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’EMPLEAT MUNICIPAL J.T.V.O. PER ANYS DE SERVEIS PRESTATS A
AQUEST AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
A data 12 de desembre de 2019, el Sr. Juan T. Vázquez Orellana, empleat
municipal, ha presentat una sol·licitud per al gaudi d’una gratificació
extraordinària com a empleat municipal per portar 15 anys treballats en aquest
ajuntament, d’acord amb l’art. 31.5 de l’Acord de condicions laborals del
personal funcionari.
El Sr. Juan Teodor Vázquez Orellana consta inscrit al registre de personal de
l’ajuntament del Catllar, dins l’escala d’administració especial, subescala
serveis especials: guàrdia municipal i consta que va iniciar la seva relació
funcionarial amb aquest organisme el 14 de juny de 2004.
El pressupost municipal per a l’any 2019, així com la plantilla de personal i
l’acord de condicions laborals del personal funcionari de l’ajuntament van ser
aprovats mitjançant sengles acords del Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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Tal i com preveu l’art. 31.5 de l’Acord de condicions laborals del personal
funcionari de l’ajuntament, els treballadors que hagin complert 15 anys de
servei a l’Ajuntament del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació
extraordinària i en un únic pagament, per l’import d’una mensualitat
proporcional a la jornada que desenvolupin.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

Concedir a l’empleat municipal Juan Teodor Vázquez Orellana una
gratificació extraordinària i en un únic pagament per import
equivalent a una mensualitat de salari, per haver complert 15 anys
de servei a l’Ajuntament del Catllar.

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.”

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap

16

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

21/12/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

21/12/2019 Alcalde

I quan són dos quarts menys set minuts de vuit 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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