AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE
GENER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
dinou de gener de dos mil disset, 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 L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE GENER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de gener de 2017, 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
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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:
El proppassat dilluns dia 16 de gener hi ha hagut una reunió amb tècnics de
l’A.C.A. amb la finalitat d’estudiar el nou traçat del col·lector d’aigües residuals
que actualment discorre per la llera del riu Gaià, amb la finalitat de reemplaçar-lo
per un de nou i així evitar els constants vessaments que es produeixen.
L’ex treballador d’aquest Ajuntament Sr. Antoni Tarrés ha formulat una reclamació
patrimonial per import de 200.000,00 euros com a compensació per les lesions i
seqüeles ocasionades en un accident laboral, ja que segons diu no se li va facilitar
l’equipament adient per les tasques a realitzar.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REGULARITZACIÓ DELS
TRIENNIS DEL PERSONAL EN ACTIU DE L’AJUNTAMENT DEL
CATLLAR.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Examinades les nòmines dels treballadors de l’ajuntament s’ha observat que
hi ha empleats que estan cobrant l’antiguitat a l’empresa i d’altres que no, per
motius que es desconeixen.
D’ofici l’ajuntament ha analitzat de forma individualitzada el temps de prestació
del servei en aquest ajuntament en cas del personal laboral, i en el cas dels
funcionaris computant el temps de prestació del servei en qualsevol
administració pública; i sempre segons els barems establerts anualment a la
Llei General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Així doncs, cal regularitzar la situació dels treballadors següents: Jordi Altès
Martí, Falco A. Bastos Croccia Carvalho, Isabel Llaboré Fàbregas, Encarna
Gregorio Rodríguez, Josepa Martínez Oña, Lynne Proctor Burrell, Meritxell
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Ferré Saigí, Jordi Adserà Roig, Sonia Molina Llauradó, Xavier Font Rius, Emília
Recasens Collado, i Jordi Solé Blanco, pel fet que mai han cobrat l’antiguitat a
l’empresa. I, també s’ha observat que el Sr. Ramon Baena Accensi estava
cobrant menys triennis dels que realment li corresponen, amb la qual cosa
també hem procedit a regularitzar la situació, i aplicant-li el nombre correcte de
triennis.
L’antiguitat a l’empresa es comptabilitza per cada tres anys efectius treballats,
correspon-li un trienni.
L’estudi s’ha fet prenent com a referència tot l’any 2016 i el desclòs de cada
treballador consta degudament detallat en l’expedient administratiu, aquí
únicament es reprodueix el resum dels treballadors afectats segons el detall
següent:
Jordi Altès Martí
Falco A. Bastos Croccia Carvalho
Isabel Llaboré Fàbregas
Encarna Gregorio Rodríguez
Josepa Martínez Oña
Lynne Proctor Burrell
Meritxell Ferré Saigí
Jordi Adserà Roig
Sonia Molina Llauradó
Xavier Font Rius
Emília Recasens Collado
Jordi Solé Blanco
Ramon Baena Accensi

180,94 €
489,96 €
325,44 €
906,43 €
63,29 €
45,66 €
396,75 €
189,84 €
84,08 €
139,06 €
31,80 €
35,12 €
394,69 €

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.

Aprovar la regularització dels triennis dels treballadors en actiu de
l’ajuntament i el pagament corresponent segons el detall que consta
en la part expositiva d’aquesta proposta.

1.2.2.2 2017.002(25)

3

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Segon.

Notificar aquest acord a les persones interessades 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 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 D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
CESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ COLL DE
TAPIOLES I D’ALTRES I DE LA SEVA GESTIÓ, EN ALLÒ RELATIU A
LA UTILITZACIÓ DELS DOS DIPÒSITS D’AIGUA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 18 de maig de 2011 es signà el conveni de gestió de la xarxa d’aigua
de la urbanització Coll de Tapioles i una part de La Guinardera amb la
corresponent cessió temporal de les seves instal·lacions.
L’esmentat conveni en el seu apartat novè establia que l’ajuntament restava
obligat a realitzar les obres necessàries per deixar lliures les parcel·les en que
es troben els dipòsits d’aigua que formen part de la xarxa i són propietat dels
Srs. Albiol-Albiol-Calull, abans de finalitzar l’any 2011.
Pel fet que la configuració de l’actual xarxa fa que les obres necessàries per
deixar lliure la parcel·la on es troben situats els dipòsits resultin altament
costoses, en dates 17 de setembre de 2012, 12 de novembre de 2013, 4 de
novembre de 2014 i 9 de novembre de 2015 es signaren respectives pròrrogues
del conveni de cessió de la xarxa d’aigua de la urbanització Coll de Tapioles i
d’altres i la seva gestió, el termini de vigència de la darrera finalitzava el passat
31 de desembre de 2015.
L’ajuntament a partir del dia 1 de gener de 2016 va iniciar la gestió indirecta del
servei municipal d’aigües mitjançant l’empresa EMATSA, la qual ha procedit a
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realitzar les actuacions necessàries per tal de poder dur a terme les obres de
desconnexió dels dipòsits esmentades en els apartats anteriors.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents
acords:
PRIMER.- Establir una nova pròrroga en la utilització dels dos dipòsits propietat
dels Srs. Albiol-Albiol-Calull i que formen part de la xarxa
d’abastament d’aigua de Coll de Tapioles fins el 31 de març de 2017.
SEGON.- Procedir al pagament de 500 euros en concepte de lloguer d’aquests
dipòsits mitjançant ingrés o transferència bancària al c/c núm. 20730056-89-0100017785 de l’entitat bancària Catalunya Caixa obert al
seu nom.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
QUART.- El present conveni tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.
CINQUÈ.- El conveni signat entre les parts en data 18 de maig de 2011 queda
vigent en tot allò que no contradiu allò establert en aquest acord.
SISÈ.-

Requerir a l’empresa EMATSA que realitzi les obres necessàries per
deixar lliures les parcel·les en que es troben els dipòsits d’aigua que
formen part de la xarxa de la urbanització Coll de Tapioles, no més
tard del dia 31 de març de 2017.”

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.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I, essent tres quarts 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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