AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
D’OCTUBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
cinc d’octubre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina 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 28 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2017, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Acte seguit se 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, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- La Parròquia de Sant Joan Baptiste ens ha fet arribar la seva invitació per assistir
als actes de celebració de la festivitat de Sant Nicaset el proper dia 11 d’octubre.
- L’Agència Tributària Catalana ens comunica que el 25 d’abril de 2017 es va
aprovar l’Acord de Govern pel qual es crea el programa d’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials
que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat, complementat per l’Acord
de Govern d’11 de juliol de 20107 pel qual se n’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació,
i així mateix posa de manifest la possibilitat que l’ajuntament si adhereixi
mitjançant la signatura del corresponent conveni.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA A L’ADJUDICACIÓ
DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DEL PORXO DE DAVANT DE LA
PORTA D’ACCÉS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS I NOVA
ADJUDICACIÓ DELS MATEIXOS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’arquitecte de l’ajuntament, en el seu informe de data 17 d’agost de 2017 va
posar de manifest que un cop efectuada inspecció a la llar d’infants del Catllar,
s’observa que el porxo del davant de la porta d’accés s’ha enfonsat per manca
de suport amb la paret de tancament de l’immoble, deixant una escletxa oberta.
Per tal de procedir a la reparació, davant els problemes de seguretat que això
representa, es va sol·licitar oferta a les empreses CASANOVA BERTRAN SL i
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL.
Valorades aquestes ofertes de com a adequades i raonables respecte dels
treballs a realitzar i d’acord amb l’informe de l’arquitecte de l’ajuntament de data
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29 d’agost de 2017, per acord de la Junta de govern local de data 31 d’agost
de 2017, es van adjudicar els treballs a l’empresa CONSTRUCCIONS I
EXCAVACIONS F.C. SL.
Aquesta empresa mitjançant escrit presentat el dia 26 de setembre de 2017 i
registrat amb el número 3241 va manifestar el seu desistiment a la realització
de l’obra contractada.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Acceptar la renuncia a l’execució de l’obra de reparació del porxo de
la llar d’infants, formulada per l’empresa CONSTRUCCIONS I
EXCAVACIONS F.C. SL.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres esmentades a
l’empresa CASANOVA BERTRAN SL per la quantitat total de
4.139,41 euros (corresponents al pressupost d’execució material de
3.421,00 euros, més 718,41 euros corresponents al 21% d’IVA) i
d’acord amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA DE CONCURRÈNCIA AL PROCÉS D’ALIENACIÓ DE
VEHICLES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER AMPLIAR EL
PARC MÒBIL MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat en coneixement d’aquest ajuntament
la seva intenció de procedir a l’alienació mitjançant adjudicació directa de
vehicles de la seva titularitat fora d’ús.
Examinada la relació dels vehicles dels quals es pretén la seva alienació, tots
ells tot terreny, i el seu valor de taxació, considero convenient intentar
l’adquisició d’alguns d’ells per tal de millorar el parc mòbil d’aquest ajuntament,
en particular la brigada municipal.
Aquesta Alcaldia té a bé presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria d’alienació de vehicles fora
d’ús de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Segon.

Encarregar al mecànic del Taller Gatell la comprovació dels vehicles
dipositats a la EDAR de Terrassa i que formuli proposta a favor de
dos d’ells.

Tercer.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal
que presenti proposta d’adjudicació pels dos vehicles que proposi el
mecànic del Taller Gatell i pel valor de taxació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PERSONA EN RÈGIM LABORAL NO FIX I MITJANÇANT EL
CONTRACTE TEMPORAL, PER TAL D’IMPLEMENTAR EL
NOMENCLÀTOR DE VIES MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, la Generalitat de
Catalunya va obrir una convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC número
7177, de 4 d’agost de 2016).
Arrel d’aquesta convocatòria es va contractar al Sr. Xavier Esteve Sosa per tal
de revisar i reordenar el nomenclàtor de vies municipals tant per esmenar
deficiències observades i manifestades des de l’aprovació del nomenclàtor
vigent com assignar de forma definitiva els nombres de policia a la trentena de
nuclis urbans que conformen el municipi.
Durant el període de temps en que el Sr. Esteve va estar contractat no va poder
finalitzar els treballs encomanats, i donat que amb la finalitat de posar en marxa
diverses aplicacions informàtiques es fa necessari disposar d’una relació de
vials actualitzada, es fa pertinent tornar-lo a contractar en règim laboral no fix
amb la finalitat de finalitzar els treballs esmentats.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar al Sr. Xavier Esteve Sosa en règim de personal laboral no
fix mitjançant un contracte d’obra o serveis a partir del dia 9 d’octubre
de 2017 per tal que finalitzi els treballs de revisar i reordenar el
nomenclàtor de vies municipals tant per esmenar deficiències
observades i manifestades des de l’aprovació del nomenclàtor vigent
com assignar de forma definitiva els nombres de policia a la trentena
de nuclis urbans que conformen el municipi.

Segon.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal
que formalitzi el corresponent contracte de treball.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
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 quan és 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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