AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
SETEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quinze de
setembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz 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
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 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 1 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
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ
SOCIAL I L’AJUNTAMENT PER A L’EXHIBICIÓ TEMPORAL DE
L’EXPOSICIÓ
“EVOLUCIÓ
PALEOAMBIENTAL
I
POBLAMENT
PREHISTÒRIC A LES CONQUES DELS RIUS FRANCOLÍ, GAIÀ, SIURANA
I RIERES DEL CAMP DE TARRAGONA”.
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Amb data 24 de març de 2014 es va signar el conveni marc de col·laboració

entre l’Ajuntament del Catllar i l’IPHES per a la participació en investigacions
relacionades amb l’arqueologia i el desenvolupament del patrimoni cultural, en
les seves vessants de recerca científica, docència, divulgació i promoció
L’IPHES, amb l’objectiu de promoure accions de divulgació de la recerca
científica, ha creat l’exposició itinerant “Evolució paleoambiental i poblament
prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de
Tarragona”, amb la finalitat de donar a conèixer al públic en general i, més
concretament, al territori del seu abast, en què consisteix aquest projecte de
recerca i els resultats obtinguts.
L’Ajuntament del Catllar sempre s’ha mostrat interessat, i conseqüentment ha
impulsat i donat suport logístic a les tasques relacionades amb la recerca i
socialització del coneixement que l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira
i Virgili i l’IPHES han dut a terme en els jaciments arqueològics dels Vinyets, la
Cativera i l’Era del Castell, localitzats al seu municipi, i en concret, en exhibir
l’exposició itinerant abans esmentada.
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acord de col·laboració amb l’IPHES per a l’exhibició de
l’exposició “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les
conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de
Tarragona”.
Segon.- Aprovar el document a subscriure amb l’IPHES per tal de portar a
terme l’exposició esmentada.
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Tercer.- Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com sigui necessari per la
subscripció de quants documents siguin necessaris per la
formalització d’aquest acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa,
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL D’HIVERN DEL
PERSONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS.
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Mitjançant Decret de l’alcaldia 2015/460, de 28 de setembre, es va aprovar el

quadrant de distribució de la jornada laboral del personal de les oficines
municipals, tant personal laboral com funcionari, per al període d’hivern, d’acord
amb el següent quadre-resum:

Matí
Tarda

Dilluns - Dijous
08:00 a 15:00
16:00 a 19:00

Divendres
08:00 a 15:00

Establint que habitualment hi havia un mínim de dues persones treballant en torn
de tarda i que quant això ocorria, aquestes persones finalitzaven la seva jornada
laboral de matí a les 14:30 h per disposar de més temps de descans per afrontar
la segona part de la jornada.
Posteriorment mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/261, de 30 de maig,
es va aprovar el quadrant de distribució de la jornada laboral del personal de
les oficines municipals, tant personal laboral com funcionari, per al període
d’estiu, segons el detall següent:
Horari laboral del 20/06 al 18/09 de 2016:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 08.00 a 15.00 h
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Dijous: de 08.00 a 14.30 h i de 16.00 a 19.00 h
Tardes que es tancarà: 23 de juny i 4, 11, 18 i 25 d’agost. Aquests dies l’horari
de matí serà de 08.00 a 15.00 h
Essent pròxima a exhaurir-se la vigència d’aquest horari d’estiu i per tal de
millorar encara més la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors
de l’ajuntament sense desoir les necessitats dels veïns i afavorint que a les
tardes que hi ha atenció al públic es pugui comptar amb el major nombre
d’efectius treballant, no havent-se de permutar horaris o recuperar i bescanviar
torns amb d’altres companys, es proposa aprovar l’horari de treball i d’atenció
al públic que tot seguit es relaciona, deixant la distribució del personal a la
resultant de l’autoorganització que el col·lectiu assoleixi:
Horari:
Matins:
Tardes (dimarts i dijous):

08.00 a 15.00 h. (14.30 si es treballa la tarda)
16.00 a 19.00 h

Atenció al públic:
Matins: 09.00 a 14.00 h.
Tardes: 16.00 a 18.30 h
Aquesta proposta, respecte del personal laboral i d’acord amb els 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 per quant el còmput global de la jornada laboral es
manté.
Alhora, i pel que respecta al personal funcionari afectat, és d’aplicació l’article
47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de 22 de juliol
de 2015 per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la que es
dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics.
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 Local acordi:
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Primer.

Aprovar el quadrant de distribució de la jornada laboral del personal
de les oficines municipals, tant personal laboral com funcionari,
d’acord amb la descripció que consta a la part expositiva d’aquesta
resolució.

Segon.

Advertir als interessats 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.

Donar trasllat d’aquest decret als interessats en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa,
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ
DEL SISTEMA PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA SANITÀRIA CALENTA
ALS VESTIDORS DE L’INSTITUT.
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Dins del complex de l’antiga escola pública situada a l’Av Catalunya i que

actualment està destina a institut, hi ha unes instal·lacions esportives que es
destinen a la practica de l’esport per part de diversos clubs esportius del
municipi.
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Com a part integrant d’aquesta instal·lació esportiva hi ha uns vestidors que
disposen d’un sistema d’aigua calenta sanitària manifestament insuficient,
especialment respecte de quantitat d’aigua calenta a subministrar en el moment
en que totes les dutxes estan en funcionament; per la qual cosa per part del
servei d’enginyeria d’aquest ajuntament s’ha redactat una memòria valorada
dels treballs a realitzar per tal de donar solució al problema esmentat.
Amb aquesta finalitat s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa Electricitat
Dalmau S.L. que compta amb la capacitat i la solvència escaients per
escometre la tasca, la qual ha pressupostat l’obra a realitzar en 8.287,12 dels
que 6.848,86 euros corresponent al pressupost d’execució i 1.438,26 euros a
l’IVA.
Vist que d’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que 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.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament l’obra de remodelació del sistema d’aigua
calenta als vestidors de la zona esportiva de l’institut, l’empresa
Electricitat Dalmau S.L. per la quantitat de 8.284,12 euros
(equivalents a 6.848,86 euros més 1.438,26 euros corresponents al
21% d’IVA), d’acord amb el pressupost presentat.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec al vigent pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa,
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL SERVEI ACTIU
DEL FUNCIONARI MUNICIPAL JOSEP LLOP I TOUS.
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Mitjançant escrit de data 2 de setembre de 2016 el Sr. Josep Llop i Tous,

funcionari d’aquest ajuntament, sol·licita la prolongació en el servei actiu fins a
l’edat de 70 anys d’acord amb l’article 67 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
El Sr. Llop exercia les tasques d’arquitecte municipal des de l’any 1981
mitjançant contracte de serveis signat el dia u de juliol d’aquell any i passà a ser
funcionari de l’ajuntament en data 1 de maig de 2003.
Durant aquests anys ha esdevingut peça clau en l’ordenació urbanística del
territori, essent el redactor, entre d’altres, de les següents figures del
planejament municipal:
- Normes Complementàries de les Normes Subsidiàries del Catllar, en
col·laboració amb el també arquitecte, Sr. Anton Pàmies i Martorell (anys 1983).
- Normes Subsidiàries de planejament municipal, redactades en col·laboració
amb l’arquitecte Sr. Miquel Ripoll, aprovades definitivament per la CTU l’any
1991.
- 8 Modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de planejament
municipal (1 el 1997) (1 el 1999) (4 el 2002) (1 el 2004) (1 el 2006).
- Redacció del Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament municipal.
Any 2006.
- Redacció de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Any 2006.
- Redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del Catllar i
coordinació de l’equip pluridisciplinar que ha participat en la seva elaboració.
Alhora ha redactat nombrosos projectes d’obres municipals, entre els que en
destaquen, més recentment:
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- Projecte de l’obra de “construcció de la llar d’infants municipal”, amb un pressupost
de licitació de 731.314,63 €, IVA inclòs.
- Projecte bàsic i executiu "de consolidació, reutilització i revalorització cultural del
castell, segona fase", amb un pressupost de licitació de 487.862,17 €, IVA inclòs.
- Projecte bàsic i executiu “d’ampliació de l‘ajuntament”, amb un pressupost de
licitació de 312.681,36 €, IVA inclòs.
L’anteriorment citat precepte de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que
l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris, que cal declarar d’ofici, és als 65
anys, excepció feta d’aquells que sol·licitin la pròrroga en el servei actiu. Amb
independència d’aquesta norma l’edat de jubilació i el període de cotització
també es troben regulats a l’art. 161.1.a i a la disposició transitòria vuitena del
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS): haver complert 67 anys d’edat
o 65 anys acreditant 38 anys i 6 mesos de cotització
Aquesta prolongació de la situació de servei actiu és voluntària per al personal
i també per a l’Administració, que ha de resoldre de forma motivada l’acceptació
o denegació de la prolongació llevat del personal funcionari de la policia local,
dels serveis d’extinció d’incendis i dels agents rurals de les comunitats
autònomes i de les corporacions locals que, d’acord amb la disposició
addicional 24a de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de reforma de la funció pública,
en queden expressament exclosos.
En el mateix sentit que fins ara resa l’article 232 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Pel que fa a la possibilitat de pròrroga del servei actiu es troba regulada a l’art.
38.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legal vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, el qual estableix:
Valorant de forma molt especial i positivament l’aptitud per a l’acompliment de
les tasques i funcions pròpies del lloc de treball que s’ocupa, la conducta
professional, el rendiment i l’assoliment d’objectius i, finalment, tenint en compte
que la prolongació permetrà una planificació i racionalització adequades i
mesurades dels recursos humans, es considera escaient atendre la petició
presentada.
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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 Local acordi:
Primer.

Acceptació de la sol·licitud de perllongar en el servei actiu al
funcionari de carrera, arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous fins
a l’edat de 70 anys.

Segon.

Notificar aquest acord a la persona interessada en legal forma, així
com al Registre de personal, a la Tresoreria i traslladar-la als
representants sindicals, als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa,
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A
LA CAMPANYA MULLA’T DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE.
L’Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El proppassat diumenge dia 10 de juliol es celebrà, de forma conjunta amb la

majoria de piscines de Catalunya, la jornada solidaria Mulla’t per l’esclerosi
múltiple amb una alta participació. Es recaptaren, en concepte de venda de
material que subministra la mateixa fundació organitzadora, un total de 224 €.
El valor del material que va quedar pendent de vendre es valora en 377 €.
L’import recaptat per la venda d’entrades a la piscina municipal el dia de
celebració de la jornada per l’esclerosi múltiple va ser de 684 €.
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Per tal de formalitzar la col·laboració d’aquest municipi amb la Fundació
Esclerosi Múltiple en la seva lluita per combatre aquesta malaltia, proposo a la
Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.- Fer entrega a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 224,00 euros
recaptats en la venda de material subministrat per aquesta entitat.
Segon.- Concedir una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple per import
de 1.097,00 corresponent als import recaptats per la venda d’entrades
a la piscina municipal i el valor del material no venut.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa,
Maria Goretti Gatell i Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.
PROPOSTA
D’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS
PER
L’ORGANITZACIÓ DE FESTES D’ESTIU A LES URBANITZACIONS.
Arribat a aquest punt el senyor alcalde proposa deixar-lo pendent sobre la taula
amb la finalitat de reclamar informació econòmica de les despeses efectuades
per tal de poder valorar l’import de l’aportació municipal.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent un quart de vuit 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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