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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE 
MARÇ DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del quinze 
de març de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern 
local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE MARÇ DE 
2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/009(141)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de març de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 

- El Consell Comarcal ha comunicat l’acord de revisió de preus del servei de 
retirada d’animals abandonats vius, ferits i morts de la via pública, que 
presta l’entitat “L’Última Llar. Jardí Mortuori del Baix Camp, SL”, al que 
l’ajuntament hi està adherit i al que se li aplicarà un increment de l’1,1% 
corresponent a l’increment interanual de l’IPC.   
 

- Així mateix, el Consell Comarcal ha comunicat l’acord adoptat en quant a 
la revisió de preus del contracte establert amb FCC, SA per a la gestió 
integral del servei públic de recollida, transport, eliminació o disposició de 
residus urbans de diferents fraccions, neteja viària i gestió de deixalleries 
comarcals que, amb efectes a 1 de gener de 2018, s’incrementarà un 1,1% 
corresponent a l’increment interanual de l’IPC. 

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS. 

(CODI1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Impressió de flyers per promocionar el Centre d’Interpretació dels 
Castells del Baix Gaià i de targetes de visita de l’alcalde i de la guia del 
castell. 

- Realització d’una llosa de formigó i enrajolat posterior a la zona que 
ocupaven els pins dins el recinte de les piscines de la Torre d’en Guiu i 
que ha estat talats. 

- Reparació de la porta corredissa que separa la sala del bar del menjador 
al restaurant de la Torre d’en Guiu. 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

3 
1.2.2.2 2018.010(186) 

- Promoció turística del municipi mitjançant una publicació al diari de 
Tarragona, dins les pàgines especials que apareixeran durant la Setmana 
Santa. 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses per tal de realitzar les diferents 
actuacions amb la màxima brevetat possible. 
 
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 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els 
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient 
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. 
 
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors 
els contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en 
aquest supòsit es podran adjudicar directament. 
 
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a 
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la 
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar directament l’execució dels treballs d’impressió de 1.500 

flyers de promoció turística del castell i de 200 targetes de visita per 
a l’alcalde i per a la guia del castell a GS Ofimàtica per la quantitat de 
139,76€ (equivalents a 115,50€ més 24,26€ corresponents al 21% 
d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament els treballs per a la realització d’una llosa de 

formigó i el seu posterior enrajolat al Sr. Lluís Jové Martorell, per la 
quantitat de 556,60€ (equivalents a 460€ més 96,6€ corresponents al 
21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
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resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar directament l’execució dels treballs de reparació de la porta 

corredissa situada a l’interior del restaurant de la Torre d’en Guiu a 
l’empresa Aluminios Quílez per la quantitat de 466,44€ (equivalents a 
385,49€ més 80,95€ corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament la publicitació per a la promoció turística del 

municipi al Diari de Tarragona per la quantitat de 1.452€ (equivalents 
a 1.200€ més 252€ corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 2 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2018 (1) per un import de 
53.863,79 euros. 
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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 els articles 13 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 m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local 
efectuada mitjançant decret 2015/349, 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 número 2 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2018 (1) i que 
ascendeix l’import total de 53.863,79 €. 

 
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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PEL DELEGAT DE PERSONAL FUNCIONARI EN 
REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU DELS VIGILANTS MUNICIPALS 
CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI I HORARI 
LABORAL DEL COS DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2018 
(CODI 1.6 2017.040(825)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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““Mitjançant acord de la Junta de govern local de 21 de desembre de 2017 es 
va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels vigilants 
municipals per a l’any 2018, el qual fou notificat individualment a cadascun dels 
vigilants municipals. 
 
A data 12 de febrer de 2018, el Sr. Francesc Iborra Martínez en qualitat de 
delegat del personal funcionari de l’ajuntament, interposà un recurs de reposició 
contra l’acord d’aprovació del calendari i horari laboral del Cos de vigilants 
municipals per a l’any 2018, en el qual sol·licita les següents modificacions: 

- Rectificar i actualitzar el quadrant pel que fa al dia 31 de desembre de 
2018. 

- Rectificar i actualitzar el còmput anual d’hores dels agents. 
- Rectificar i actualitzar les hores anuals a favor de l’ajuntament per cada 

agent. 
- Modificar el termini de devolució del romanent d’hores a favor de 

l’ajuntament. 
- Afegir els terminis de preavís per a qualsevol modificació del quadrant 

horari. 
 
Examinat el quadrant de distribució horària, es detecta realment una errada 
material en la distribució de la jornada entre els diferents agents en el dia 31 de 
desembre, amb la qual cosa es rectifica i la distribució queda de la següent 
manera: 

Agent 2 F 

Agent 5 F 

Agent 4 T 

Agent 6 M 

 
A conseqüència d’aquest canvi, el còmput anual d’hores realitzades per cada 
agent queda de la següent manera: 

Agent 2 1591,50 

Agent 4 1609,50 

Agent 5 1611,00 

Agent 6 1628,00 

 
I, les hores a favor de l’ajuntament queda de la següent manera: 
 

Agent 2 51 

Agent 4 40,50 
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Agent 5 46,50 

Agent 6 29,50 

 
Pel que fa al romanent d’hores a favor de l’ajuntament, tot i que es diu que no 
se’n va parlar en les diverses reunions, és obvi que aquestes hores l’ajuntament 
té dret a disposar-ne quan cregui i/o consideri més escaient. Ara bé, 
l’ajuntament accepta la proposta que el termini per recuperar-les sigui durant el 
primer trimestre de l’any següent enlloc de durant el primer semestre. 
 
I finalment, en referència als terminis de preavís per a qualsevol modificació del 
quadrant horari pel que fa a actes, l’ajuntament es compromet a comunicar amb 
l’antelació suficient les possibles modificacions, sempre i quan no siguin casos 
sobrevinguts, que es comunicaran tant aviat com es conegui la necessitat. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant decrets de 
l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 
31 d’octubre. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat pel delegat del personal 

funcionari de l’ajuntament contra l’acord d’aprovació del calendari i 
horari laboral del Cos de vigilants municipals per a l’any 2018, 
quedant reflectides les modificacions sol·licitades en la part expositiva 
d’aquesta resolució. 

 
Segon. Aprovar el quadrant de distribució horària rectificat de la jornada 

laboral dels vigilants municipals en base a l’esmena anteriorment 
indicada. 

 
Tercer. Notificar-li aquest fet als interessada i als representants sindicals.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL D’ESTIU DEL 

PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL (CODI 1.6 2018.009(221)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La representat del personal laboral d’aquest ajuntament, a data 23 de febrer 
de 2018, ha presentat una proposta de modificació de la jornada laboral del 
personal de la brigada en període d’estiu, basada en el fet que la calor és 
intensa, hi ha personal de vacances i, per tal de millorar també la conciliació 
laboral i familiar del personal al servei de l’ajuntament. 
 
La proposta que es formula és la següent: 
 

- Des de les 2 últimes setmanes de juny fins a les 3 primeres de setembre: 
per setmanes alternes, el 50% de la plantilla de 8 a 15 hores i l’altre 50% 
de 8 a 13 hores i de 16 a 18 hores.  

 
La proposta inclou 14 setmanes en que la jornada laboral d’aquest personal 
serà de 35 h./set.; tot i que, la jornada laboral de la brigada fixada en contracte 
és de 40 h./set.; però atès que la jornada laboral de l’administració hauria de 
ser per tothom igual de 37,5 h./set., i suposa un greuge comparatiu. 
 
Analitzada la proposta, l’alcaldia considera adequada la proposta i amplia el 
període de jornada laboral de 35 hores fixant-se de l’1 de juny al 30 de 
setembre, amb la matisació que la setmana de la Festa Major d’estiu ha de 
treballar tot el personal, la meitat fent horari de 8 a 15 h i l’altra meitat de 15 a 
22 h; i la resta de l’any la jornada serà de 40 h/set. mentre no s’aprovi un conveni 
col·lectiu on es fixi la jornada laboral de tots els empleats en 37,5 h/set.  
 
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord: 
 
Primer. Establir pel personal de la brigada el següent horari d’estiu per a l’any 

2018 i següents: 
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 · De l’1 de juny fins al 30 de setembre: per setmanes alternes, el 50% 
de la plantilla de 8 a 15 hores i l’altre 50% de 8 a 13 hores i de 16 a 
18 hores.  

 · La setmana de la Festa Major d’estiu: l’horari serà el 50% del 
personal farà de 8 a 15 h i l’altre 50% de 15 a 22 h. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al departament de personal i als delegats de 

personal funcionari i laboral.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL DEL PERSONAL 

DE LES OFICINES MUNICIPALS (CODI 1.6 2018.008(220)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Els representats del personal funcionari i del personal laboral d’aquest 
ajuntament han presentat una proposta de modificació de la jornada laboral del 
personal d’oficines durant en els períodes de Setmana Santa, d’estiu i de Nadal-
Reis, basada en el fet d’aconseguir una millor organització en un període on es 
concentren la major part de les vacances del personal i per tal de millorar també 
la conciliació laboral i familiar del personal al servei de l’ajuntament. 
 
La proposta que es formula és la següent: 
 

- Les 2 últimes setmanes de juny i les 3 primeres de setembre: 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8.00 a 15.00 hores. 
Dijous de 8.00 a 14.30 hores i de 16.00 a 19.00 hores. 
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- Tardes tancades: Setmana Santa, mesos de juliol i agost, i en període de 

Nadal a Reis. 

 

- La resta de l’any com fins ara: dilluns, dimecres i divendres, de 8.00 a 
15.00 h; i els dimarts de 8.00 a 14.30 h i de 16.00 a 19.00h el 50% del 
personal, i l’altre 50% de 8.00 a 15.00 h i; els dijous de 8.00 a 14.30 h i 
de 16.00 a 19.00h el 50% del personal, i l’altre 50% de 8.00 a 15.00 h. 

 
Analitzada la proposta aquesta alcaldia considera pertinent que durant els 
períodes indicats les oficines municipals estiguin tancades a les tardes, que el 
millor dia per treballar les tardes en el període d’estiu és el dijous, al igual que 
els anys anteriors que ja es va realitzar aquest horari i no es van produir 
incidències i finalment, amplia el període d’horari d’estiu de l’1 de juny al 30 de 
setembre. 
 
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord: 
 
Primer. Establir, pel personal funcionari i laboral que presta serveis a les 

oficines municipals, el següent horari per l’any 2018 i següents: 
 
 · De l’1 de juny al 30 de setembre: 

 Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8.00 a 15.00 hores. 
 Dijous de 8.00 a 14.30 hores i de 16.00 a 19.00 hores. 
 
 · Tardes tancades: Setmana Santa, mesos de juliol i agost, i en 

període de Nadal a Reis. 

 

 · La resta de l’any com fins ara: dilluns, dimecres i divendres, de 8.00 
a 15.00 h; i els dimarts de 8.00 a 14.30 h i de 16.00 a 19.00h el 50% 
del personal, i l’altre 50% de 8.00 a 15.00 h i; els dijous de 8.00 a 
14.30 h i de 16.00 a 19.00h el 50% del personal, i l’altre 50% de 8.00 
a 15.00 h. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al departament de personal i als delegats de 

personal funcionari i laboral.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

 


