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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE 

DESEMBRE DE 2019. 
 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dinou 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: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà Mensa 
 
REGIDORS: 
Daniel Rodríguez Polo  
Carles Guillén i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Cabré i Martorell 
 
Excusa la seva assistència del regidor Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
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 12 DE DESEMBRE 
DE 2019. 

 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de desembre 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez Polo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
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:  
 
- Infirmar que s’han rebut diverses queixes sobre el funcionament de les classes 
de llenguatge musical que s’imparteixen als ensenyaments musicals 
municipals. S’ha parlat amb els coordinadors i amb el professor per esclarir que 
ha passat i restablir el funcionament normal. 
 
- Informar que avui mateix ens han comunicat, del departament de promoció 
econòmica del Consell Comarcal, que ha començat l’execució del programa 
Formació i Treball al que havíem concorregut i per al qual ens ha pertocat el 
gaudi d’un treballador a jornada completa per un període de sis mesos. LA seva 
incorporació efectiva serà en data 20 de desembre, doncs en data d’avui ha 
rebut la formació bàsica en prevenció de riscos laborals. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES 
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2019 (2). 
 
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 20 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2019 (2) per 
un import de 78.944,31 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 
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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 20 – REMESA DE FACTURES 
DESEMBRE 2019 (2) i que ascendeix l’import total de 78.944,31 
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: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez Polo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
4. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. D M M, PER A LA 
PRÀCTICA DEL MOTOCRÒS I ENDURO DEL SEU FILL, EN EL MARC DE 
LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, INSTITUCIONS I 
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ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’EXERCICI I PROMOCIÓ 
D’ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
A data 11 de desembre de 2019 el Sr. David Miró Moya, veí de la urbanització 
els Cocons, ha sol·licitat una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats 
esportives per a la pràctica del motocròs i enduro, que exerceix el seu fill Bruno 
Miró Rodríguez, segons les bases aprovades per acord del Ple de l'ajuntament 
de data 22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134, d'11 de juny). 
 
Revisada la  sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les 
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de 
despeses de la temporada que importa la quantitat de 8.140,90 €. 
 
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base 
desena de les reguladores dels ajuts. 
 
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. Atorgar al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del seu fill 

Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 814,09 € (vuit-
cents catorze euros amb nou cèntims) en virtut d’allò establert a la 
base cinquena de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica 
del motocròs i enduro, temporada 2019 i de la dotació  pressupostària 
de l’ajuntament respecte als ajuts. 

 
Segon. L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comporta aparellada 

l’autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de les imatges 
dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva objecte de 
subvenció. 

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

executivitat.  
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Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, 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 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
5. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT FUNDACIÓ 
CASTELL DEL CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2019. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant escrit de data 12 de desembre de 2019, amb registre d’entrada 
número 2019-5184 de la mateixa data,  el president del Patronat de la Fundació 
Castell del Catllar, Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, sol·licita d’aquest 
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de 
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2019, d’acord, entre d’altres, amb els 
convenis de col·laboració signats en data 15 de maig de 2019 per a la gestió 
del castell i per al finançament d’activitats i projectes. 
 
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia emès pel secretari 
interventor de l’ajuntament amb caràcter favorable. En aquest es cita l’informe 
de la Intervenció General de l’Administració de l’estat de 24 de maig de 2007 
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pel qual es resolen qüestions relacionades amb la tramitació de subvencions 
nominatives, sobre si el fet que l'objecte de la subvenció s'hagi d'executar al 
llarg de diversos exercicis vol dir que estiguem davant una despesa imputable 
a exercicis posteriors, en el sentit que estableix l'art. 57 del RLGS i conclou al 
respecte que es possible concedir subvencions nominatives imputables al 
pressupost en què s'hagi aprovat el crèdit nominatiu, encara que part de 
l'objecte de la subvenció tingui un termini d'execució superior a la vigència de 
l'esmentat pressupost, tenint en compte que el dret a percebre el pagament 
anticipat de les subvencions nominatives no està lligat a la prèvia realització de 
l'objecte de la subvenció, sinó al dret del beneficiari reconegut en el conveni o 
resolució en què es formalitzi la concessió. I que l'acte de concessió d'una 
subvenció és únic i es realitza per l'import total encara que la despesa derivada 
del mateix sigui imputable a exercicis posteriors.  
 
D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de 
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de 
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de 
les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
D’acord amb 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. 
 

D’acord amb el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució 
del Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement 
previ de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per import de 10.000 € pel 
reconeixement d’aquesta obligació a l’aplicació 48203 del pressupost municipal 
vigent, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 

 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 10.000 € (deu-mil euros) al 

Patronat de la Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front 
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a les despeses derivades del seu funcionament i execució de 
projectes plurianuals, corresponents a l’anualitat de 2019. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 
en legal forma, fent-li avinent el següent:  
 
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció.  
 
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
 
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el 
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, 
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció. 
 

Tercer. Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra 
ella podeu interposar els recursos següents: 

 
 Procedeix 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. 

  
 Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos, 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 Daniel Rodríguez Polo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
6. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT 
AGRUPACIÓ DE DONES DEL CATLLAR PER A L’EXERCICI DE 2019. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 

 
Vistes les instàncies de data 4 i 12 de desembre de 2019, presentades per la 
Sra. Viki Cazalla Pérez i la Sra. Alícia Domínguez, en nom i representació de 
l’Agrupació de Dones del Catllar, en les quals sol·liciten a d’aquest ajuntament 
una subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada 
entitat corresponents per a l’any 2019, i aporten factures de despeses de l’any 
2019. 
 

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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
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. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a l’Agrupació de 

Dones del Catllar per tal que pugui fer a front a les seves despeses 
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de funcionament corresponents per a l’any 2019 i donar-la per 
justificada d’acord amb la documentació presentada. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 
en legal forma.  
 

Tercer. 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 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

     
7. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT SENSE 
FINALITAT DE LUCRE CÀRITAS PARROQUIAL DEL CATLLAR. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 

 
Vista la instància de data 8 d’octubre de 2019, presentada pel Sr. Joan Brulles, 
en nom i representació de Càritas Parroquial del Catllar, en la que sol·licita 
d’aquest ajuntament la  subvenció per import de 3.000 € per fer front a les 
despeses de funcionament de l’esmentada entitat per a l’any 2019. 
 

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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
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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. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 

 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a Càritas Parroquial 

del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de 
funcionament per a l’any 2019. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada, 
en legal forma, fent-li avinent el següent:  
 
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim 
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.  
 
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
 
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el 
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, 
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció. 

 
Tercer. 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez Polo 
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 dos quarts i cinc minuts de 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. 


