AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE
DESEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia trenta de
desembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, alcaldepresident, 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 L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2016, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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

1.2.2.2 2016.032(736)

1

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

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

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“S’ha rebut resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya estimant la sol·licitud
de pròrroga per portar a terme treballs de col·laboració social amb persones
que percebin prestacions per desocupació, pel manteniment de zones urbanes
i periurbanes. Es continua contractant per aquest servei al Sr. José Díaz Magan
com peó des de l’1 de gener de 2017 fins el 16 de juliol de 2017.”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ
CASTELL DEL CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vista la instancia presentada pel president del Patronat de la Fundació Castell
del Catllar, Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat.
Vist que a la sessió constituent del Patronat de la Fundació Castell del Catllar,
de 30 d’abril de 2015, es va aprovar el projecte de viabilitat econòmica i de les
activitats previstes per als exercicis 2015 i 2016, essent aquest Ajuntament i la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense les dues entitats fundacionals.
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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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 10.000 euros al Patronat de la
Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat 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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT –
ESCOLA “L’AGULLA”.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vista la instancia presentada pel Director de l’Institut-Escola l’Agulla, Sr.
Francesc Seritjol Marimon en la que sol·licita d’aquest ajuntament un ajut per
fer front a les despeses d’obres per adequar una aula com a Unitat de Suport
d’Educació Especial i ampliar un espai per ubicar-hi una aula d’Educació
Infantil.
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.
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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.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar un ajut per import de 5.012 € (cinc mil dotze euros) a l’InstitutEscola l’Agulla del Catllar per tal que pugui fer front a les despeses
d’obres per adequar una aula com a Unitat de Suport d’Educació
Especial i ampliar un espai per ubicar-hi una aula d’Educació Infantil.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’Institut-Escola
l’Agulla del Catllar, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria 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 CONTRACTACIÓ D’UNA
PERSONA EN RÈGIM LABORAL NO FIX I MITJANÇANT EL
CONTRACTE TEMPORAL, PER TAL DE COBRIR EL TORN DE SERVEI
DE VIGILANT MUNICIPAL TIP 001 EN SITUACIÓ D’IT MENTRE ES
PROVEEIX LA BORSA DE TREBALL CONVOCADA A L’EFECTE.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Des de la posada en situació d’incapacitat laboral temporal de llarga durada
per part d’un dels agents dels vigilants municipals, l’ajuntament ha adoptat un
seguit de resolucions tendents a minimitzar els efectes de la referida baixa en
el normal funcionament del servei, com modificar el quadrant horari de la resta
de vigilants per cobrir la baixa durant el període de les festes de Nadal o aprovar
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les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de
funcionaris interins per a cobrir futures necessitats dels vigilants municipals.
Malgrat això, esdevé del tot necessari contractar un efectiu per realitzar tasques
de reforç als vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb
unes condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi la borsa de
treball esmentada.
Atesa, doncs, aquesta voluntat i alhora necessitat de continuïtat amb la
prestació del servei.
Valorats els currículums dels candidats presentats per cobrir aquest lloc de
treball.
Vist el que estableixen els articles 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30
de juliol, el qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals en quant a la provisió dels llocs de treball per motius de màxima urgència.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Contractar, en règim laboral no fix al Sr. Ricard Bautista Fernández,
amb DNI 39725975-F, mitjançant contracte temporal, com a reforç als
vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb unes
condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi la borsa
de funcionaris interins per a cobrir futures necessitats dels vigilants
municipals.
Segon.- Procedir a donar d’alta a la Seguretat Social al treballador esmentat
per al període referit.
Tercer.- Notificar el contingut d'aquest acord a les persones interessades.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent 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
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