AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia vint-i-nou
de setembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz 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
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde proposa tractar per raó d’urgència els
assumptes següents:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA
VOLUNTÀRIA PRESENTADA PER LA TREBALLADORA ANA GARRIDO
ELENA, GUIA DEL CASTELL.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE
TREBALL GUIA DEL CASTELL.
Debatuda la urgència dels assumptes a incorporar a l’ordre del dia, aquesta és
aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local.
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
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1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE
SETEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de setembre 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 Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
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:
“1.-

Francesc Càceres ha retornat les claus dels baixos dreta per
finalització dels treballs.

FC Càceres també ha dit que, respecte al pressupost per fer els treballs a la
presó, que importava 4.560,19 €, ens podem estalviar la partida de tractament
amb Biosal de 1.560 €, com en la sala que acabem de fer, per executar-la més
endavant si la solució inicial no funciona.
Així doncs, els números serien:
Retirar morter:
Regularitzar parets amb Biocalce
BASE I
IVA 21%
TOTAL

323,00 €
1.885,75 €
2.208,75 €
463,84 €
2.672,59 €
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El pressupost era de 3.768,75 €.
De l’obra executada al local de la planta baixa d’accés des del carrer havíem
consignat 7.000 € mitjançant modificació de crèdit i el cost dels treballs, segons
pressupost, és de: 5.454,47 € (IVA inclòs)
Romanent a la partida: 1.545 € a manca dels treballs de pintura.
2.-

S’ha comprat a TECNOL pintura vial per repintar els passos de
vianants de la urbanització Pins Manous III a sol·licitud dels membres
de la Junta de Compensació. Ells mateixos executaran els treballs. El
cost del material és de 1.346,34 € IVA inclòs.

3.-

Adquirits equips per fitxar a l’ajuntament, magatzem brigada i escoles
noves. Ja instal·lada a l’ajuntament i magatzem, resta instal·lar el de
les escoles. Cada equip

4.-

Sol·licitat taller gratuït a Diputació “La factura de la llum, com podem
reduir-la” que consistirà en una xerrada pràctica al públic que vulgui
assistir-hi. Hem de fer difusió. Cal proposar dues o tres dates per ferlo i ells proposen les 19.00 h com una hora bastant propícia.”

Els assistents es donen per assabentats.
3.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’INSTITUTESCOLA L’AGULLA PER A L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI DEL CENTRE
SITUAT AL CAMÍ DE TARRAGONA S/N, GESTIONAT PER L’ICF, PER AL
CURS ESCOLAR 2016-2017.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Per tal que l’ajuntament pugui utilitzar determinats espais de les instal·lacions
de l’Institut-Escola l’Agulla que pertany a l’ICF, per a la realització d’activitats de
tipologia diversa, sense interferir les activitats ordinàries del centre, s’ha
procedit a la redacció d’un conveni, el text del qual consta en l’expedient, en el
que es determinen les condicions en que es podrà fer l’ús esmentat per part de
l’ajuntament i s’estableixen les obligacions mútues respecte del mateix.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.- Donar conformitat al document “Conveni entre l’Institut-Escola l’Agulla
i l’Ajuntament per a l’ús social d’aquest centre d’ICF pel curs escolar
2016-2017”, i procedir a la subscripció del mateix.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al senyor alcalde
per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Institut-Escola l’Agulla del Catllar.”
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’INSTITUTESCOLA L’AGULLA PER A L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI DEL CENTRE
SITUAT A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, NÚMERO 3, PER AL CURS
ESCOLAR 2016-2017.
Arribat a aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que el retira de
l’ordre del dia.
5.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER AL SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 2015-2016.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona s’han
aprovat, entre d’altres, la convocatòria i les bases específiques que han de regir
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el procediment per a la concessió de subvencions dels centres de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015-2016.
Examinada la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha suportat o
obtingut l’ajuntament i demés documents que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
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.
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 dels centres de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20152016.

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.

Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
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6.
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 2016.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 de febrer de
2016, es varen aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les bases específiques
reguladores que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions
de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal als ajuntaments, les
quals han estat publicades mitjançant anunci de la Secretaria General inserit al
Butlletí Oficial de la Província número 79, de 26 de febrer.
Aquest Ajuntament pretén que des de la Diputació de Tarragona es realitzi un
estudi dels llocs de treball de l’ajuntament que condueixi a la confecció de la
Relació de Llocs de Treball. Aquesta tasca quedà en suspens degut al volum
de feina que tenia la Diputació en aquell moment, fet que ens faculta per
concórrer a aquesta convocatòria per sol·licitar aquest servei a través d’una
empresa externa.
El cost estimat dels treballs és de 8.827,00 € (vuit mil vuit-cents vint-i-set euros)
IVA inclòs, segons detall del pressupost de la sol·licitud que consta a l’expedient
i es dóna per reproduït.
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.
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 el que s’ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions de caràcter
excepcional del Servei d’Assistència Municipal.

Segon.

Aprovar la memòria i pressupost de les actuacions i demés
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.

Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
7.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA
VOLUNTÀRIA PRESENTADA PER LA TREBALLADORA ANA GARRIDO
ELENA, GUIA DEL CASTELL.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
La treballadora de la corporació municipal, Sra. Ana Garrido Elena, amb règim
laboral, és guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià des del 14
de juny de 2012.
Vist que en data 28 de setembre de 2016 (RE 814) l'esmentada Sra. va presentar
escrit sol·licitant l'excedència pel termini de dos anys, a partir de l'1 de novembre
de 2016.
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Vist el que estableixen respecte de l'excedència voluntària l’article 46 del Reial
Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l'Estatut dels treballadors.
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.- Concedir a la Sra. Ana Garrido Elena, guia del Centre d’Interpretació
dels Castells del Baix Gaià en règim laboral i amb caràcter fix, el dret a
un període d'excedència voluntària de dos anys a comptar des de l'1 de
novembre de 2016, sense que aquest període computi a efectes de
triennis, grau i drets passius.
Segon.- Notificar-li aquest acord a la interessada i als representants sindicals.”
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
8.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC
DE TREBALL GUIA DEL CASTELL.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Arran de la concessió a la Sra. Ana Garrido Elena, guia del Centre d’Interpretació
dels Castells del Baix Gaià en règim laboral i amb caràcter fix, del gaudi del dret
a un període d'excedència voluntària de dos anys a comptar des de l'1 de
novembre de 2016 cal iniciar els tràmits per a la provisió del referit lloc de treball.
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L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30
d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració
local.
L’art. 21.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’ajuntament només hauria de procedir a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les
següents condicions, degudament motivades:
-

L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti
al funcionament dels serveis públics essencials

Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques de guia del Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, cal proveir d’urgència la nova
contractació de personal.
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.- Declarar el caràcter prioritari i essencial, pel manteniment del normal
funcionament i garantia en la continuïtat de prestació dels serveis
municipals, de les tasques de guia del Centre d’Interpretació dels
Castells del Baix Gaià.
Segon.- Procedir a la convocatòria de procés de selecció per a formació de
borsa de treball de guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix
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Gaià (Categoria professional laboral A2) destinada a cobrir
substitucions de la mateixa Categoria professional.
Tercer.- Aprovar les Bases d’aquesta selecció.
Quart.-

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant Edicte al tauler d’anuncis
de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

Cinquè.- Traslladar aquesta Resolució 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.
Sisè.-

Sens perjudici de la immediata executivitat d’aquesta Resolució es
donarà compte al Ple en la propera Sessió Ordinària que es celebri.

Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent tres quarts i cinc minuts de sis 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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