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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE 
SETEMBRE DE 2018 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vint 
de setembre 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 
Carles Guillén i Montserrat 
M Goretti Gatell i Anglès 
 
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 13 DE 
SETEMBRE DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.0035(632)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de setembre 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, 
Carles Guillén i Montserrat 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: 
 
- El passat dilluns dia 17 del corrent finalitzà el termini per a la presentació de 
sol·licituds de concurrència al concurs oposició per a la provisió de quatre llocs 
de treball d’auxiliar administratiu, d’administració general, grup C2, personal 
laboral fix i creació de borsa de treball amb la concurrència de 168 candidatures. 
Tant bon punt s’hagi processat aquesta quantitat d’informació i verificat les dades 
s’emetrà la llista provisional d’admesos i exclosos, la designació dels membres 
del tribunal i de les dates de les proves selectives. Aquesta quantitat d’aspirants 
representa un repte per als serveis administratius de l’ajuntament a l’hora de 
gestionar l’expedient. 
 
- També en matèria de personal s’ha establert que el proper dia 27 de setembre 
tingui lloc la reunió del tribunal de valoració dels mèrits de les persones 
presentades al procés per a la formació de borsa de treball de professorat de 
música de les diferents especialitats que s’imparteixen als ensenyaments 
municipals. 
 
- Informar que mitjançat Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Passat 
14 d’agost s’ha iniciat el procés de licitació del nou contracte de la gestió de 
residus de diferents municipis de la comarca, entre ells el nostre, amb un valor 
estimat de 53.381.988,36 €. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
LA NOVA VORERA DEL CAMÍ DE TARRAGONA I LA CTRA. T-203 
(CODI 1.4.6 2018.020 (239)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta:  
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“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 16 d’agost de 2018 es va 
adjudicar el subministrament i instal·lació de l’enllumenat públic de la nova 
vorera del camí de Tarragona i la carretera T-203, a l’empresa BOSIR, SA, per 
import de 21.611,81 €, IVA inclòs. 
 
Examinat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa adjudicatària dels 
treballs i atès l’informe favorable emès pel tècnic director de les obres. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) 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. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 

d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

f) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, de mesures mínimes de seguretat 
i salut en obres 

 
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. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista 

adjudicatari del contracte, la mercantil BOSIR, SA.  
 
Segon.- Trametre el Pla als Serveis Territorials del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
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Tercer.-  Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb l’advertiment 

que qualsevol modificació del pla de seguretat, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l’execució dels treballs, o bé per variacions en el projecte d’execució, 
requerirà d’aprovació prèvia expressa, i s’haurà de comunicar d’acord 
amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els interessats que 
indica l’art. 7è.4 del citat RD.” 

 
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, 
Carles Guillen i Montserrat 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 DE LA CONCURRÈNCIA A LA 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, ANUALITAT 2018 (CODI 2.2.5.1 2018.020 (683)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 31 de març de 
2017, es varen aprovar, entre d’altres, les bases específiques reguladores que 
han de regir el procediment per a la concessió de subvencions de caràcter 
excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei 
d’Assistència Municipal, les quals foren publicades mitjançant anunci de la 
Secretaria General inserit al Butlletí Oficial de la Província número 112, de 12 de 
juny de 2017. 
 
En data 29 de juny de 2018 es va publicar la convocatòria  dels referits ajuts al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 126. 
 
L’ajuntament pretén concórrer a aquesta convocatòria per tal de poder fer front 
a les despeses excepcionals derivades de la intervenció a realitzar al sistema 
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de clavegueram de la urbanització Mas de Pallarès que col·lapsa amb 
l’aportació d’aigües pluvials i provoca la inundació de la via pública i d’alguns 
habitatges particulars. 
 
També es pretén incloure a la convocatòria la substitució de lluminàries de 
l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní, doncs 47 punts havien 
perdut l’estanquitat del globus respecte dels més de cinc-cents elements que 
conformen la totalitat de la xarxa i en comprometien el correcte funcionament, 
sense que els serveis tècnics municipals hagin pogut detectar la causa 
d’aquesta afecció. 
 
Vist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient per 
fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part no 
subvencionada. 
 
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les 
subvencions. 
 
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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació 

de Tarragona per a la concessió de subvencions de caràcter 
excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació 
del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2018. 

 
Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada 

convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Tercer. Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de 

l’esmentada convocatòria. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de  tota la documentació que sigui 

necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la 
base cinquena de la convocatòria.” 
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE 

TREBALL RESULTANT DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR, AMB 
CARÀCTER TEMPORAL, PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O 
D’AGUTZIL, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ (CODI 1.6 2018.006 
(145)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Examinat l’expedient núm. 2018/006(145) relatiu a la convocatòria de la provisió 
mitjançant concurs oposició lliure d’una borsa de treball per proveir, amb caràcter 
temporal, places del servei de vigilants i/o d’agutzil, en règim de funcionari interí. 
 
La convocatòria preveia una vigència de la borsa de tres exercicis i establia la 
coexistència amb la borsa que ja disposava l’ajuntament vigent fins a l’any 2019. 
Així doncs, la primera persona aspirant d’aquesta borsa serà la següent a 
continuació de la ja existent fins al moment en què decaigui l’anterior. La borsa 
anterior està constituïda per dues persones. En el moment que finalitzi la que ja 
tenim, passarà el primer aspirant d’aquesta borsa a ocupar aquest rang.   
 
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: 
 

 DNI ID PUNTS 

1 *946-P MT M R 25,48 

2 *104-A E V R 23,20 

3 *021-P F M F 22,66 
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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, i 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. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la constitució de la borsa de treball per a personal de brigada, 

formada per les persones següents i pel següent ordre: 
 

 DNI ID PUNTS 

1 *946-P MT M R 25,48 

2 *104-A E V R 23,20 

3 *021-P F M F 22,66 

 
 Aquesta borsa estarà vigent des d’avui, data de constitució de la borsa, 

i fins al 20 de setembre de 2021, podent-se prorrogar la seva vigència 
per una anualitat més, prèvia resolució de l’alcaldia. 

 
Segon. Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent anunci 

al BOPT.  
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als interessats 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS HORARIS LECTIUS DELS 

ENSENYAMENTS MUSICALS (CODI 1.6 2018.038(685)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta:  
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“Els professors d’ensenyaments musicals de l’ajuntament, contractats en règim 
laboral, fixes discontinus i a temps parcial presenten certes particularitats a 
nivell de còmput de la jornada laboral que vinculen els drets dimanants 
d’aquella, llevat els estrictament retributius, com són les vacances, els 
permisos, les hores extraordinàries i els dies de lliure disposició. 
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 23 d’agost de 2018 es 
varen aprovar les condicions laborals de tot el personal depenent de la regidoria 
d’ensenyament d’aquest ajuntament, a partir del proper curs 2018-2019 i en 
endavant. 
 

Examinada la proposta horària presentada des de la coordinació docent, 
elaborada i bastida, com és habitual, a partir de les preferències i necessitats 
dels alumnes, intentant fer una assignació horària el mes personalitzada 
possible per a cadascun d’ells, d’acord amb allò expressat per les famílies i les 
persones interessades durant el període de preinscripcions obert del 21 de maig 
al 8 de juny de 2018. 
 

Examinats els horaris facilitats a la regidoria d’ensenyament el passat dia 13 de 
setembre, que consten a l’expedient i es donen per reproduïts. 
 

La situació descrita, d’acord amb es articles 34 i 41.1 de l’Estatut del 
Treballadors, suposa una modificació de les condicions de treball atès que es 
produeix una redistribució  del temps de treball, durant un període concret, 
respecte el contracte signat inicialment, però que no es poden qualificar de 
substancials. 
 

Analitzats els articles 50 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 
 

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 12 de juliol de 2016 i 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 l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
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Primer. Aprovar la distribució dels horaris lectius del personal adscrits a 
ensenyaments musicals i depenent de la regidoria d’ensenyament 
d’aquest ajuntament, per al curs 2018-2019. 

 

Segon. Advertir a les persones interessades que:  
 

 - El present horari no podrà entrar en vigor fins que hagin 
transcorregut 15 dies des de la seva notificació llevat acceptació 
expressa i renúncia a exercitar les accions legals previstes per a la 
seva impugnació. 

 

 - Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei 
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori 
incoat a l’efecte. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord al departament de personal i a la delegada 
de personal laboral. 

 

Quart. Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment 
de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

 

Cinquè. Advertir als interessats que contra 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 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 

MUNICIPAL ORDINÀRIA DE “L’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN 
TRAM DEL CAMÍ DE TARRAGONA (CODI 6.3.8 2018.001(680)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Amb la finalitat de millorar la intercomunicació entre els diversos nuclis de sòl 
urbà del municipi cal procedir al condicionament de les vies agrícoles existents 
per tal de adaptar-les i possibilitat el trànsit de vehicles. 
 
Un d’aquestes vies és el camí de 1er ordre núm. 1209 que neix a la part sud 
del sector Pins Manous, travessa els sectors Pins Manous, Mas d’Enric, 
Manous 2 i la Quadra dels Manous, i arriba fins a un encreuament amb el camí 
1219 de 2on ordre. 
 
Per tal de poder realitzar el condicionament d’una part d’aquest camí es va 
encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog la redacció d’una memòria 
valorada de l’obra a realitzar. 
 
Fruit d’aquest encàrrec l’arquitecte Jonathan López a redactat la memòria 
valorada anomenada “Arranjament i millora d’un tram del camí de Tarragona”, 
amb un pressupost de 41.319,81 euros més 8.677,16 euros d’IVA, el que fa un 
pressupost total de contracte de 49.996,97 euros. 
 
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina el procediment d’aprovació 
del document que cal seguir.  
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la memòria valorada redactada per l’arquitecte Jonathan 

López Skoog, anomenada “Arranjament i millora d’un tram del Camí 
de Tarragona” per import de 49.996,97 euros IVA inclòs, en el 
benentès que si durant el període d’informació pública no es 
presentessin al·legacions esdevindrà definitivament aprovada sense 
necessitat de posterior acord.  
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Segon.  Sotmetre el citat document al tràmit d’informació pública per un 
període de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació 
d’aquest anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web municipal, en acompliment  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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 

MUNICIPAL ORDINÀRIA DE L’ARRANJAMENT DEL SISTEMA DE 
CLAVEGUERAM DE MAS DE PALLARÈS PER COL·LAPSE (CODI 
6.3.8 2018.002(684)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Arran de les queixes de diversos veïns de la urbanització Mas de Pallarès i 
dels responsables de la Comunitat de Propietaris s’ha constatat la necessitat 
d’efectuar una actuació amb caràcter immediat a la xarxa de clavegueram de la 
urbanització per evitar l’acumulació d’aigua pluvial i residual que es produeix en 
el punt més baix de la confluència entre la Segona i Tercera Avingudes, que es 
converteix en un cul de sac, i que sobreïx directament a la via publica o als 
immobles particulars, abans que seguir el traçat de la xarxa camí a l’EDAR.  
 
Amb l’objectiu de solucionar aquesta problemàtica es va encarregar a l’enginyer 
tècnic industrial, Sr. Anton M Anglès Cunillera, la redacció d’una memòria 
valorada, la qual ha estat presentada a la consideració de l’ajuntament. 
 
Per evitar aquesta acumulació i els efectes negatius que se’n deriva es proposa 
construir un nou pou de registre i tram de canonada a la Tercera Avinguda  que 
evacuï en exclusiva aquesta via, mantenint el traçat existent en exclusiva per a 
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la Segona Avinguda, evitant que col·lapsin ambdues i permetent una evacuació 
suficient. 
 
El pressupost dels treballs previstos importa la quantitat de 10.766,75 euros 

més 2.261,02 euros d’IVA, el que fa un pressupost total de contracte de 
13.027,77 euros. 
 
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix 
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de 
conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina el procediment d’aprovació 
del document que cal seguir.  
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la memòria valorada redactada per l’enginyer tècnic 

industrial, Sr. Anton M Anglès Cunillera, per a “l’arranjament del 
sistema de clavegueram de Mas de Pallarès” per import de 13.027,77 
euros IVA inclòs, en el benentès que si durant el període d’informació 
pública no es presentessin al·legacions esdevindrà definitivament 
aprovada sense necessitat de posterior acord.  

 
Segon.  Sotmetre el citat document al tràmit d’informació pública per un 

període de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació 
d’aquest anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web municipal, en acompliment  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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són tres quarts 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. 
 
L’Alcalde.       El Secretari.  
      

      

      


