ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dinou 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:

30/09/2019 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous

JOAN MORLÀ I MENSA

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 LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIES DE DATA 5 DE
SETEMBRE DE 2019 I 12 DE SETEMBRE DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local
corresponents a la sessió ordinària de data 5 de setembre de 2019 i a la sessió
ordinària de data 12 de setembre de 2019, les quals havien estat trameses
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 Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOSEP LLOP TOUS
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Excusa la seva assistència el regidor Daniel Rodríguez Polo
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Amb data 18 de setembre hem estat convocats i hem assistit a la reunió de
presentació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya presidida per
l’Honorable Consellera de de la Presidència, Sra. Meritxell Budó, i la presidenta
de la Diputació de Tarragona Sra. Noemí Llauradó i Sans. S’han presentat les
principals novetats de la convocatòria, que feia dues legislatures que no s’havia
promogut i esdevé una oportunitat per escometre aquells projectes cabdals per
al municipi.
Després de la darrera ampliació de terminis, disposem fins al dia 15 de
novembre vinent per a la presentació de les sol·licituds tant al programa
d’inversions com al programa de petits municipis.
El calendari facilitat durant aquesta presentació preveu que la resolució de les
atribucions siguin al maig de l’any vinent i l’import màxim que podrà assolir
l’ajuntament, entre el programa d’inversions i el de petits municipis, és de
350.000 €, essent aquesta xifra i com a màxim representativa del 80% de la
inversió. La resta de finançament pot ser complementat tant per recursos propis
com per aportacions d’altres administracions, essent la inversió mínima a
suportar per l’ajuntament del 5% del cost del projecte. Una altra qüestió
important i diferencial respecte de les anteriors convocatòries és que les baixes
en la licitació i els estalvis obtinguts en execució d’obra s’hauran de retornar cas
que siguin significatius.
- El passat dia 16 de setembre va finalitzar el nou termini per a la provisió del
lloc de treball de cap de la brigada municipal havent-se presentat una
candidatura més durant aquests vint dies addicionals. Així doncs, el total de
persones candidates a cobrir el lloc de treball és d’onze. Una vegada consultats
els membres del tribunal de valoració es convocaran les corresponents proves
selectives.

JOSEP LLOP TOUS
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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JOAN MORLÀ I MENSA

- El Delegat del personal funcionari de l’ajuntament i secretari de la Mesa
General de Negociació de l’ajuntament, mitjançant escrit presentat al registre
general de l’ajuntament ha presentat la seva dimissió a aquest darrer càrrec, tot
fonamentant aquesta decisió personal i, que obsta dir, voluntària i sense
necessitat de fonamentació o argumentació en base a, entre d’altres motius i
citats textualment: “per evitar problemes de salut mental i física” i “sense donar
més explicacions sobre la meva opinió al respecte i que puguin ofendre o ser
mal interpretades”.
En primer terme lamentar els problemes de salut que posa de manifest en el
seu escrit i també constatar la manca d’idoneïtat jurídica de les opinions
personals per al tràmit esmentat i, en segon lloc, sotmetre a estudi la situació
jurídica en que queda la Mesa General de Negociació de l’ajuntament al mancar
un dels membres que no pot ser substituït per quant no hi ha altre representant
sindical del personal funcionari.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE CANCEL·LACIÓ PARCIAL I DEVOLUCIÓ
PROPORCIONAL DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA
FUNDACIÓ PRIVADA ENXARXA PER AL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS
Es dona compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació, es
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació
al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.

JOSEP LLOP TOUS
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- Des del cos de la Guàrdia Municipal s’ha proposat la signatura d’un conveni
de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT, doncs
permetrà millorar el servei propi i la gestió coordinada de les emergències. El
conveni està en estudi a la secretaria intervenció per tal d’emetre l’informe
preceptiu al respecte.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2017 es va
adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a
l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats i d'acord amb les
millores presentades, essent l’import total del contracte és de 1.284.114 € i el
termini d’execució de 4 anys més 2 de pròrroga, comptats de l’endemà de la
formalització del present contracte.

JOAN MORLÀ I MENSA

Els articles 109 i 111 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, relatius a les vicissituds de les garanties definitives en
matèria contractual pretenen garantir la finalitat darrera de la figura, permetent
en tot cas que la reparació del dany causat en execució del contracte i imputable
al contractista resti assegurada.
L’article 111.3 preveu que el contractista pugui sol·licitar la devolució o
cancel·lació parcial de la garantia quan s’hagi recepcionat parcialment la
prestació i de forma proporcional a aquella recepció.
Així les coses, vista la sol·licitud efectuada per la Fundació Privada en Xarxa
en aquest sentit, en la que demana la devolució de 16.051,43 €, proporcional
al primer any de servei prestat a la Llar d’Infants, i examinada la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de la
gestió del servei de la llar d’infants municipal “l’Agulla” de l’ajuntament del
Catllar, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2017
i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 119, de 21 de juny de 2017,
escau atendre a petició formulada.
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.

JOSEP LLOP TOUS
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Posteriorment, en data 1 de setembre de 2017 es va signar el contracte
administratiu regulador de la relació, un cop s’havia constituït la garantia
definitiva per import de 63.504,75 € mitjançant ingrés en efectiu a la caixa de la
Corporació en data 4 de setembre de 2017.
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30/09/2019 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Accedir a la devolució proporcional de la garantia definitiva relativa al
contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar constituïda
en data 4 de setembre de 2017 per l’adjudicatària i en efectiu per
import de 63.504,75 €.

Segon.

Establir que l’any transcorregut de prestació del servei des del dia 1
de setembre de 2018 a l’1 de setembre de 2019 s’entén com a servei
prestat i per tant recepcionat per l’ajuntament, essent viable la
devolució de la part proporcional de la garantia definitiva, que es
quantifica en 10.584,13 €, resultant de dividir la quantia constituïda
pel termini màxim d’execució del servei.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.”

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ
ECONÒMICA QUE CORRESPON A L’AJUNTAMENT PEL SERVEI PÚBLIC
DE TRANSPORT PER CARRETERA DE VIATGERS ENTRE EL CATLLAR I
TARRAGONA, REALITZAT PER L’EMPRESA “TERESA I JOSÉ PLANA
EMPRESA PLANA, SL”, DURANT L’ANY 2018.
Es dóna compte de la següent proposta:
En data 12 de setembre de 2019 l’empresa Plana, empresa concessionària del
servei de transport de viatgers per carretera entre El Catllar i Tarragona sol·licita
el pagament de l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per a la

JOSEP LLOP TOUS
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realització de l’esmentat servei públic corresponent a l’exercici 2018 i que
ascendeix l’import de 17.591,54 euros.
6

D’acord amb el contracte programa signat entre les parts, la resta de
finançament, el 33%, ha de ser a càrrec d’aquest ajuntament, essent la quantitat
a liquidar de 17.591,54 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

30/09/2019 Alcalde

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.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de l’aportació econòmica que
correspon a l’Ajuntament a l’empresa “Teresa i José Plana Empresa
Plana, SL” per import de 17.591,54 €, pel servei públic de transport
per carretera de viatgers entre El Catllar i Tarragona, realitzat per
aquesta empresa, durant l’any 2018.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

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.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

30/09/2019 Secretari-Interventor

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ORDRE DE LA
BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA DE LES
ESPECIALITATS INSTRUMENTALS DE PIANO I TROMPETA.
Es dóna compte de la següent proposta:

Vist que després de les diferents sessions del tribunal de valoració del concurs
oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar part de
la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives i per
ordre de major a menor puntuació i per especialitat:

JOAN MORLÀ I MENSA

ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
1
2
3

DNI

PUNTS

ESPECIALITAT

***6946**
***3656**
****9468*
***1338**
***1126**
***6350**
***9729**

11,75
11,45
7,50
5,50
10,20
3,85
1,25

TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
PIANO
PIANO
PIANO

Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases
de la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del referit 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.

JOSEP LLOP TOUS
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“Examinat l’expedient núm. 2019/1068 relatiu a la convocatòria per a la formació
d’una borsa de treball de professors de música de les especialitats piano i
trompeta per cobrir mancances temporals que puguin sorgir als ensenyaments
musicals que imparteix l’ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure i a temps
parcial.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la constitució de la borsa de treball de professors de música de
les especialitats piano i trompeta, formada per les persones següents i
pel següent ordre:

30/09/2019 Alcalde

ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
1
2
3

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

ESPECIALITAT

***6946**
***3656**
****9468*
***1338**
***1126**
***6350**
***9729**

11,75
11,45
7,50
5,50
10,20
3,85
1,25

TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
PIANO
PIANO
PIANO

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del 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 Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOSEP LLOP TOUS

30/09/2019 Secretari-Interventor

PUNTS

Aquesta borsa tindrà una vigència de tres anys a partir de la data de
l’acord mitjançant el qual es constitueix la borsa. Exhaurida la seva
vigència, els aspirants decauran en tots els seus drets derivats de la
superació del procés de selecció.
Segon.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9

6. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

30/09/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

30/09/2019 Alcalde

I quan són 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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