Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de vuit del vespre del dia
dotze de juny de dos mil dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-presid
president,
ent, es reuneixen a la sala de sessions els Srs.
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE MAIG DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de maig de 2012, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament
ent amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. SUBVENIR PARCIALMENT EL COST DE CONTRACTACIÓ
D’ACTUACIONS D’ENTITATS LÚDIQUES I CULTURALS DEL MUNICIPI
PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES DE LES URBANITZACIONS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest
d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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Durant l’estiu,
estiu, moltes de les urbanitzacions del municipi celebren festes per tal
de potenciar la convivència i el veïnatge entre els seus residents. Aquestes
celebracions ja compten
compte amb el suport de l’ajuntament, mitjançant l’atorgament
d’ajuts basats en els criteris de proporcionalitat que al seu dia va aprovar
aquesta Junta de Govern.
Per altra banda, ell teixit associatiu del municipi ha crescut els darrers anys amb
la creació de diverses entitats de caràcter cultural i lúdic, a les quals es
considera necessari potenciar des de l’ajuntament.
Per aquest motiu i amb
mb la voluntat de col·laborar en la celebració d’aquestes
festes i alhora possibilitar la
a participació de les entitats culturals de la vila, es
creu oportú ajudar econòmicament les actuacions que aquestes entitats realitzin
en el marc de les celebracions esmentades.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l’atorgament d’un
d’
ajut equivalent al 40%
% del cost de les
actuacions que contractin les entitats gestores de les urbanitzacions
del municipi amb les entitats culturals i lúdiques de la vila per a la
celebració de les festes d’estiu.

Segon.

El cost màxim per actuació i urbanització
urbanització serà de 400 €, que es
pagaran a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part
de l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la
factura o document equivalent emesa i la justificació del seu
cobrament.

Tercer.

juts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques o
Els ajuts
culturals, restant excloses les despeses associades a la realització
dels actes previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances,
etc...).

Quart.

Les entitats lúdiques i culturals de la vila
vil que vulguin acollir-se
acollir
a
aquest programa de foment de les actuacions, hauran d’inscriure’s
expressament a l’ajuntament deixant constància tant del contingut
com del cost tipus de les actuacions susceptibles de ser
contractades.

Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats gestores de
urbanitzacions del municipi i a les entitats culturals de la vila.
vila

les
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3. ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DESFIBRIL·LADOR (DEA) PORTÀTIL I DELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ AL VEHICLE
DELS VIGILANTS MUNICIPALS.
Prèvia
rèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
L’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques és una empresa
pública del Departament de Salut, adscrita al CatSalut,
CatSalut, que va ser creada al
maig de 1994 i que té com a objectius promoure que la introducció, l’adopció,
la difusió i la utilització de tecnologies mèdiques es faci d’acord amb criteris
d’eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència demostrades, i també promoure
pro
la
recerca orientada a les necessitats de salut de la població i a les de
coneixement del sistema sanitari.
Dels estudis realitzats per aquesta Agència es conclou que les aturades
cardíaques extrahospitalàries constitueixen un important problema de salut
pública. Cal indicar que el 60% de les aturades cardíaques es produeixen en
presència de testimonis i el 16% del total en espais públics, essent la
fibril·lació ventricular la responsable inicial de fins al 85% de les aturades
cardíaques extrahospitalàries.
extrahospitalàries. De fet, més del 90% dels casos es podrien
revertir si es fes una desfibril·lació en el primer minut d’evolució de la
fibril·lació ventricular.
Atès els resultats poc satisfactoris obtinguts fins ara en el tractament de les
aturades cardíaques les autoritats sanitàries aconsellen estratègies dirigides a
disminuir el temps de resposta davant aquestes situacions crítiques. Així
doncs, la disponibilitat de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs
pot facilitar la desfibril·lació precoç dels
dels pacients amb aturades cardíaques
extrahospitalàries.
Amb aquesta informació, ara gairebé fa un any l’ajuntament adquirí un
desfibril·lador extern automàtic per tal de poder atendre amb major eficàcia els
casos de necessitat, ubicant-lo
ubicant al consultori mèdic
dic municipal.
Conscients de la necessitat de poder utilitzar l’aparell per part de determinat
personal de l’ajuntament i atendre els casos que es produïssin fora de l’horari
d’atenció mèdica del consultori, el passat mes de febrer es va realitzar un curs
cur
de Desfibril·lació Externa Automàtica i respiració cardiopulmonar per als
vigilants de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat
de les piscines municipals i per a l’encarregat de sala de l’auditori del centre
cultural, als efectes d’estar preparats per atendre una emergència en que fos
necessària la utilització de l’aparell.
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Complementàriament es considera oportú adquirir un nou equip DEA i demés
material necessari per instal·lar-lo
instal·lar lo al vehicle destinat al servei dels vigilants
vigila
municipals, augmentant la possible intervenció d’emergència fins a un total de
16 hores al dia, tots els dies de l’any.
Per aquest motiu s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Grup Europa
Telecomunicacions DEAMED, SL per a l’adquisició d’un DEA, oferta
ofer que
importa la quantitat de 1.641,54 euros (IVA inclòs).
D’acord amb l’article 111 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, en els contractes menors definits a l’article
l’article 138.3 la tramitació de
l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat
esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se
adjudicar se directament.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l’adquisició d’un DEA (desfibril·lador
(desfibril·lador extern automàtic) a
l’empresa Grup Europa Telecomunicacions DEAMED, SL per import
de 1.641,54 euros (IVA inclòs) per a la seva instal·lació al vehicle
4x4 adscrit principalment al servei dels vigilants municipals.

Segon.

Donar trasllat d’aquest
d’aquest acord a l’empresa adjudicatària.

4. ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE CONTROL DE POSICIONAMENT DE
VEHICLES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ ALS VEHICLES DE
L’AJUNTAMENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Actualment, l’ajuntament compta amb quatre vehicles destinats a cobrir les
necessitats dels serveis que es presten a la població. Es disposa d’una
furgoneta Ford Transit i d’un camió polivalent marca AUSA utilitzats
principalment
rincipalment per la brigada municipal en la realització de les tasques ordinàries
de manteniment de serveis, instal·lacions i terrenys de titularitat municipal.
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També es disposa d’un vehicle 4x4 marca Suzuki i d’una motocicleta Yamaha
XT 600, adscrits principalment
ncipalment a les tasques que desenvolupen els vigilants de
l’ajuntament.
Per a la millora de la gestió del temps i dels recursos emprats en els serveis que
requereixen de la utilització dels vehicles de l’ajuntament i per tal donar major
seguretat als seuss conductors, l’ajuntament considera adient instal·lar, tant al
vehicle 4x4 de nova adquisició com a la motocicleta, un sistema de seguiment
GPS que determina la posició del vehicle en cada moment, podent observar les
progressions del mateix i els recorreguts
recorreguts i temps emprats en els desplaçaments.
Amb aquesta doble finalitat de millora del servei i millora de les condicions de
seguretat dels conductors
uctors dels vehicles esmentats s’ha sol·licitat pressupost a
l’empresa Key Vigilant, SLU per a l’adquisició i instal·lació
instal·lació de dos equips de
seguiment a distància de vehicles, oferta que importa la quantitat de 253,70
euros (IVA inclòs) per equip.
Aquests costos inclouen, a més de l’adquisició, la instal·lació i la configuració
dels aparells, la connexió telefònica a la xarxa de telefonia mòbil per al
funcionament dels equips.
D’acord amb l’article 111 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, 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. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat
esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se
adjudicar se directament.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar l’adquisició, instal·lació
instal·lació i posada en funcionament de dos
equips de control de posicionament de vehicles per a la seva
instal·lació al 4x4 i a la motocicleta de l’ajuntament a l’empresa Key
Vigilant, SLU per import de 253,70 euros (IVA inclòs) per equip.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa adjudicatària.
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5. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE LA BONAIGUA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LA ZONA
VERDA DE LA URBANITZACIÓ.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
l’al
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 4 de juny de 2012, el Sr. José Ayora Paez, en representació de
Junta de Compensació de la Bonaigua, sol·licità una subvenció per minorar
despesa ocasionada per les tasques de neteja de
de la zona verda de
urbanització esmentada. Els costos dels treballs de neteja importen
quantitat de 1.380,60 €.

la
la
la
la

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 Hisendess Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2012 en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 300 € a la Junta de Compensació de la
Bonaigua en concepte de subvenció per la neteja de la zona verda
de la urbanització.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.

6. ADEQUACIÓ DE LES QUOTES DE LA LLAR D’INFANTS PER AL CURS
2012-2013
013 PREVISTES A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 29 de setembre de 2011 es
modificà, entre d’altres, l’ordenança
l’o
fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei de Llar d’Infants incrementant les tarifes fins llavors vigents i que
quedaren establertes en 75 € en concepte de matrícula, 160 € mensuals per a
l’escolarització dels alumnes empadronats i 185 € per als no empadronats,
empadronats
entre d’altres.
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Aquestes tarifes s’establiren al seu dia tenint en compte que la Generalitat
finançava la quantitat de 1.600
1.60 € per alumne inscrit i any, essent a càrrec
c
del
particulars i de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del
servei. Amb aquesta aportació de la Generalitat el sistema preveia que
cadascuna de les parts implicades aportava un terç del cost total.
tota
L’actual context de crisi econòmica general que estem travessant ha
comportat la consegüent disminució dels ingressos que percep l’ajuntament,
l’ajuntament
tant per la disminució en la recaptació de determinats tributs municipals
(Impost sobre construccions,
construc
instal·lacions i obres) com per les retallades en
les aportacions provinents d’altres administracions de caire supramunicipal.
En aquesta línia, se’ns acaba de comunicar que per al curs 2012-2013
2012
el
mòdul de finançament de la plaça d’escola bressol municipal aportat per la
Generalitat serà de 875 euros. Molt lluny de les previsions inicials que
parlaven d’establir-lo
lo en 1.200 €.
A la llum d’aquesta minoració, des de la Generalitat es planteja que les
famílies es facin càrrec d’una major aportació. En
En concret, les famílies hauran
d’aportar el 50% de la despesa, mentre que la Generalitat es responsabilitza
del 25% de l’import, percentatge que també calcula per als ajuntaments, que
aportarien l’altre 25%.
Atès que ens trobem en ple procés de matriculació
matriculació a la llar d’infants municipal
i que l’ajuntament és conscient que a banda de les sol·licituds rebudes a data
d’avui, hi ha d’altres famílies pendents de conèixer el cost que hauran de
sufragar abans d’inscriure els seus fills, es considera oportú determinar
deter
l’import de les quotes a aplicar al servei per al nou curs com més aviat millor.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Encarregar a la secretaria-intervenció
secretaria
de l’ajuntament l’estudi
econòmic i financer del cost del servei, tenint en compte l’aportació
prevista de la Generalitat per al curs vinent als efectes d’adequar les
tarifes aplicables per al curs 2012-2013.

Segon.

Sotmetre les tarifes resultants a la consideració del Ple de
l’ajuntament a la propera sessió que tingui lloc.

7. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL TEMPORAL EN RÈGIM LABORAL I A TEMPS PARCIAL DE
GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX
GAIÀ.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
l’alcaldi
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Com a conseqüència de la baixa per malaltia previsiblement de llarga durada de
la persona que fins fa aproximadament dos mesos venia fent el servei de guia
del Centre d’interpretació dels castells del Baix
Baix Gaia, amb seu al castell de la
vila, i atesa la necessitat de comptar amb una persona que pugui efectuar
aquesta tasca, l’ajuntament va obrir pública convocatòria per a la provisió d’un
lloc de treball temporal en règim laboral i a temps parcial de guia
gu mitjançant
l’aprovació de les bases reguladores corresponents i la inserció per promoure
pública concurrència d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP
(BO número
118, de 22 de maig de 2012).
Alhora, i tenint en compte les titulacions adequades per al desenvolupament de
les tasques del lloc de treball,
treball es donà trasllat de l’anunci a la borsa de treball de
la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, al Patronat de Turisme de
Torredembarra,, al Consorci Turístic del Baix Gaià i al Consell Comarcal.
Comarca
Dins el termini establert a l’efecte es varen presentar un total de 43 sol·licituds.
En dates 5, 7 i 12 de juny de 2012 es va constituir el tribunal qualificador dels
mèrits al·legats pels concursants, que estava format pel Sr. Josep M Gavaldà i
Colomina,
ina, Alcalde, President; la Sra. Montserrat Inglès i Novell, Regidora de
personal, Vocal; la Sra. Sílvia Juanes i Ribas, Regidora de Cultura, Vocal; el
Sr. Jaume Salvat i Salvat, Vocal en representació de la URV; la Sra. Marta
Fontanals i Torroja, Vocal,
Vocal també en representació de la URV i la Sra. Catalina
Eva Alemany
lemany i Covas, Secretària de la corporació.
Un cop comprovat el compliment dels requisits, avaluats els mèrits al·legats i
realitzada una entrevista personal a 12 dels concursants prèviament
seleccionats
ionats com a més idonis per al lloc de treball,, es va efectuar una prova
pràctica a cadascun dels seleccionats consistent en una visita guiada als
membres del tribunal per les instal·lacions del castell de la vila.
vila
Finalitzat el procés de selecció,
selecció el tribunal va proposar el nomenament de la
Sra. Ana Garrido Elena,
Elena amb el DNI núm. 39886144-G, per a plaça de guia, en
règim laboral i amb caràcter fix. Així mateix, va seleccionar en segon lloc la Sra.
Carolina Garcia Roces i en tercer lloc la Sra. Núria Geribàs
bàs Armengol,
Armengol les quals
substituirien la classificada en primer
prim lloc en cas de ser necessari per quedar la
plaça vacant per baixa o algun altre motiu. Aquesta llista es completa amb les
candidates i candidats que es relacionen per aquest ordre:: Sra. Esther López
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Ortega, Sra. Judit Figueras Gargallo,
Gargallo Sr. Jordi Llaveria Ollé,
Ollé Sra. Itxaso Euba
Rementaria, Sra. Anna Ballesteros Ferrandis i Sr. Guifré Artal Febrer
La base novena de les de la convocatòria estableix que la persona nomenada
haurà de superar un període de prova de
d tres mesos en el lloc de treball.
En compliment de les determinacions dels articles 94
4 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
del personal al servei
de les Entitats Locals, i de les bases reguladores de la convocatòria.
convocatòria
En conseqüència, RESOLC:
Primer.

Nomenar, provisionalment, amb efectes des del dia 14 de juny de
2012,, a la Sra. Ana Garrido Elena,, amb el DNI núm. 39886144-G,
com a Guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià,
amb caràcter temporal, en règim laboral i a temps parcial,
parcial
establint un període de prova de
d tres mesos a comptar des de la
data referida, moment a partir del qual i en cas d'informe favorable
favorabl
es convalidarà el nomenament definitiu.

Segon.

Donar d’alta a la Seguretat Social la referida treballadora. amb
efectes el dia 14 de juny de 2012.

Tercer.

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

Quart. Donar trasllat
rasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.
8. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les nou i trenta minuts del vespre, i no havent-hi
havent hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària,
secret
estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

