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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE 
GENER DE 2019.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda , 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
M. Goretti Gatell i Anglès

SECRETARI ACCTAL:
Josep Llop i Tous

Excusa la seva assistència el regidor Carles Guillen i Montserrat.

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 10 DE GENER DE 
2019.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de gener de 2019, 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 i M. 
Goretti Gatell i Anglès.

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: 

- Informar que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7784, de 9 
de gener s’ha publicat la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la 
qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que 
han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Estarem 
a l’aguait per concórrer a la convocatòria quan aquesta surti publicada i així 
poder incrementar el fons de la biblioteca.

Els assistents es donen per assabentats.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES 
CORRESPONENT A DESEMBRE DE 2018 (3). 

Es dona compte de la següent proposta:

“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 33 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018 (3) per un import de 
123.399,28 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 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 
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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 33 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2018 
(3) i que ascendeix l’import total de 123.399,28 €.

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 i M. 
Goretti Gatell i Anglès.

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
EL CONSELL COMARCAL RELATIU AL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE 2018

“Conscients de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les persones a la 
Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès, en substitució dels municipis, 
ve desenvolupant  una sèrie de programes i actuacions encaminades a assolir 
una millor formació i inserció laboral de les persones.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, va aprovar les bases del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació i a les persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció. 
Mitjançant Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, va obrir convocatòria per a 
l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació.  
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D’acord amb la base 2.1 b) de l’Ordre esmentada els projectes tenen un 
caràcter estrictament comarcal, i per tant no precisen de l’acord de govern de 
l’entitat local municipal, si bé atenent a que el treballador que durà a terme les 
tasques proposades realitzarà el projecte en espais i instal·lacions municipals 
és precís subscriure un conveni amb el Consell Comarcal. 

D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
no existeix impediment per tal que l’administració local li delegui o encarregui la 
competència local al Consell Comarcal.  

L’objectiu fonamental del Projecte, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, és el de dotar a les persones aturades d’experiència laboral en 
obres i serveis d’interès social així com rebre una formació dirigida a la seva 
inserció sòcio-laboral.

Per tal de formalitzar la col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell 
Comarcal, s’ha elaborat un conveni, el text del qual consta a l’expedient.

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal relatiu al 
programa de treball i formació, convocatòria 2018.

Segon. Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui 
necessari per a la formalització d’aquest acord i la signatura del 
conveni aprovat.

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i als demés organismes amb competències sobre la 
matèria d’acord amb la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, en legal forma.

Quart. Així mateix, advertir que si es vol impugnar 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 de l'endemà de la seva 
notificació. 
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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 de l'endemà 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i M. 
Goretti Gatell i Anglès.

Abstencions: cap 

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

5. TORN OBERT DE PARAULES

No n’hi ha.

I quan són tres quarts de cinc 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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