AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-set d’octubre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Teresa M Canela i Armengol
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i 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 LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13
D’OCTUBRE DE 2016 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 20
D’OCTUBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de les actes de la Junta de govern local
corresponents a la sessió ordinària de data 13 d’octubre i l’extraordinària de 20
d’octubre, ambdues de 2016, les quals havien estat trameses juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent
resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
2016/539, DE 24 D’OCTUBRE, DE NOMENAMENT DE NOUS
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dóna compte que per part de l’alcaldia s’ha dictat el següent decret:
“Decret núm. 2016/539
Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament va crear la
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el Ple i el
mateix alcalde.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, mitjançant decret de l’alcaldia número
2015/349, de 27 de juliol, entre d’altres qüestions, es delegaren les
competències de l’alcaldia a favor de la Junta de govern local.
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016 es
va efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
d’atribucions de matèries inicialment atribuïdes al Ple.
Atès el que disposa l’article 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, en quant al nomenament dels membres de la Junta de Govern.
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 53 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Cessar com a tercer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de la
Junta de Govern el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo
Segon.- Nomenar com a tercera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de
la Junta de Govern Local la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol
Tercer.- Donar trasllat d’aquest decret als interessats en legal forma, entenent
acceptat el nomenament de forma tàcita si no es manifesta res en
contra en el termini de tres dies hàbils des de la recepció de la
notificació o es fa ús de les prerrogatives inherents al nomenament.
Quart.-

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“1.- S’ha rebut la resolució de la Generalitat de Catalunya per la qual se’ns
concedeix un ajut per import de 22.000,00 euros per tal de procedir a la
contractació de dues persones, dins el programa de garantia juvenil, per un
període de sis mesos que els permeti acreditar experiència laboral en relació
als estudis realitzats. Una de les persones ha d’haver realitzat estudis
relacionats amb l’àmbit turístic per tal d’organitzar i sistematitzar els canals de
difusió del potencial turístic, cultural i lúdic de la població; l’altre ha d’haver
realitzat estudis en l’àmbit de l’arquitectura i haurà de procedir a l’actualització
de la base de dades cartogràfica del municipi.
2.- Per part de la Diputació de Tarragona s’ha anunciat que s’incrementa la
dotació per a la convocatòria del PAM període 2017-2020 que passarà a ser un
60% més alt. Així, si per a la convocatòria 2013-2016 es varen percebre
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343.702,45 €, ara es poden arribar a percebre uns 206.221,47 € repartits entre
les quatre anualitats.
3.- L’esvoranc que es va produir a l’avda Catalunya ja ha estat arranjat. S’ha
trigat una mica més del que hauria estat convenient, però el panot a col·locar
ha estat descatalogat i ha calgut fer-ne una edició especial per aquest tram de
vorera.
4.- Ja ha finalitzat la remodelació del sistema d’aigua calenta de les dutxes dels
vestidors de l’institut i estan funcionant de manera satisfactòria.
5.- Ja ha finalitzat la reforma de les pistes de tennis de la Torre d’en Guiu i
estant novament en funcionament.
Els assistents es donen per assabentats.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL NO FIX I MITJANÇANT CONTRACTE TEMPORAL, DEL
LLOC DE TREBALL DE GUIA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS
CASTELLS DEL BAIX GAIÀ, PER EXCEDÈNCIA DE LA TITULAR I
MENTRE ES RESOL EL PROCÉS DE SELECCIÓ CONVOCAT A
L’EFECTE.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La treballadora d’aquest ajuntament, Sra. Ana Garrido Elena, amb règim
laboral, que desenvolupava les tasques de guia del Centre d’Interpretació dels
Castells del Baix Gaià des del 14 de juny de 2012, en data 28 de setembre de
2016 (RE 814) va presentar un escrit sol·licitant l'excedència pel termini de dos
anys, a partir de l'1 de novembre de 2016, la qual va ser autoritzada per acord
de la Junta de Govern local de data 29 de setembre de 2016.
En aquesta mateixa sessió de 29 de setembre es va acordar procedir a la
convocatòria de procés de selecció per a cobrir en règim d’interinatge laboral i
formació de borsa de treball del lloc de treball de guia del Centre d’Interpretació
dels Castells del Baix Gaià (Categoria professional laboral A2).
Mentrestant es formalitza el contracte amb la persona que es seleccioni d’acord
amb el procés esmentat anteriorment, i atenent el fet que cal continuar prestant
el servei de visites guiades al castell, es fa necessari contractar amb caràcter
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d’urgència una persona per desenvolupar aquestes tasques pel temps
imprescindible fins a dotar el lloc de treball.
S’han sol·licitat diversos currículums a persones que podrien ser idònies per
ocupar aquest lloc de treball de manera temporal, i després d’examinar-los s’ha
escollit a la Sra. Helena Sardà Basora.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar a la Sra. Helena Sardà Basora, en règim laboral no fix i
mitjançant contracte temporal per ocupar el lloc de treball de guia del
Centre d’Interpretació dels Castell del Baix Gaià, per excedència de
la titular i mentre es resol el procés de selecció convocat a l’efecte.
Segon.- Las condicions laborals i econòmiques d’aquest contracte seran les
corresponents al lloc de treball a ocupar.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al departament de personal per la seva
formalització.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA DURANT CINC MESOS PER REALITZAR LES
TASQUES DE BIDELL.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
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possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal
la prestació per desocupació. El compromís de les administracions públiques
sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix
normativament fins al topall que representa la darrera base de cotització al
sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les
aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació socio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció d’una d’aquestes persones i així pal·liar, de forma
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local acorda adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
d’una persona, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en:
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Abonar a cada persona adscrit al programa la diferència entre la
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.
Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT
D’ACCÉS AL SERVEI E.FACT DEL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ
OBERTA DE CATALUNYA

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Actualment les factures dels proveïdors d’aquest ajuntament en arriben
telemàticament mitjançant la plataforma del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya anomenada e.FACT i per tal de procedir a la seva comptabilització
cal fer la seva introducció al programa de comptabilitat de forma manual.
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya ofereix la possibilitat de que,
mitjançant la modificació de la modalitat d’accés al servei e.FACT, un cop arribin
les factures a aquesta plataforma, siguin automàticament registrades en el
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programa de comptabilitat, amb el corresponent estalvi de temps i la disminució
del risc de pèrdua d’informació.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Modificar la modalitat d’accés al servei e.FACT del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, per tal que un cop arribin les
factures a aquesta plataforma, siguin automàticament registrades en
el programa de comptabilitat.
Segon.- Gestionar aquesta modificació d’avant el Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya, mitjançant l’imprès normalitzar corresponent.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització d’aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent un quart 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
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