AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vuit
de juny de dos mil disset, 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:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:
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 1 DE JUNY DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de juny 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, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
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:
-

-

-

Mitjançant una Resolució de la Secretaria d’Estat per a la Societat de la
Informació i l’agenda Digital s’ha realitzat la convocatòria 1/2017 d’ajuts per
la realització de projectes en el marc de l’ordre IET/1144/2013, de 18 de
juny per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts amb càrrec al programa d’extensió de la banda ampla de nova
generació. Aquest programa inclou el municipi del Catllar i està destinat a
les empreses que tinguin la condició d’operador degudament habilitat i
estiguin interessades en implantar la xarxa de fibra òptica al Catllar.
Per resolució d’11 d’abril de 2017 del director general de l’Institut per a la
diversificació i l’estalvi de l’energia, s’estableix la segona convocatòria del
programa d’ajuts per actuacions de renovació de les instal·lacions
d’enllumenat exterior municipal.
Per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi de 24 de maig de 2017 s’ha atorgat una ampliació del termini per a
l’execució dels treball de neteja de les franges perimetrals a les
urbanitzacions i als sectors de sòl urbà de fins el dia 5 de setembre de 2017
i del termini de justificació de la despesa fins el dia 16 d’octubre de 2017.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PEL
SR. OMI EN EL DECURS DEL PROCÉS SELECTIU PER CREAR UNA
BORSA DE TREBALL PER PODER PROVEIR, AMB CARÀCTER
TEMPORAL, PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN
RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de data 23 de desembre de 2016 es va
aprovar la convocatòria del procés de selecció per a formació de borsa de
treball destinada a cobrir una plaça de vigilant municipal mentre duri la situació
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d’IT que la motiva, de la mateixa categoria professional i aprovació de les bases
d’aquesta selecció.
El Sr. Oscar Mulero Iglesias el dia 3 d’abril de 2017 mitjançant un document
registrat amb el número 1067 va impugnar les bases que regeixen el procés
selectiu en allò referent a l’alçada exigida als aspirants, considerant que un
metre setanta centímetres pels homes es excessiu per quan en convocatòries
de processos selectiu d’altres cossos de seguretat s’ha demanat un metre
seixanta cinc centímetres, i que això comporta un tracte discriminatori.
Per part del Secretari Interventor en data 2 de juny de 2017 s’ha emès informe
amb el següents fonaments de dret:
1. El recurs interposat pel Sr. Mulero ho és en temps i forma.
2. L’òrgan competent per la seva resolució és la Junta de govern local per
ser l’òrgan que ha adoptat l’acord impugnat.
3. El Tribunal Constitucional mitjançant sentència 37/2004, d’11 de març va
declarar que: “El dret d’accés en condicions d’igualtat a les funcions
públiques no prohibeix que el legislador pugui prendre en consideració
l’edat dels aspirants o qualsevol altre condició personal”
4. El Tribunal superior de Justícia de Madrid, Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 3a., per sentència 20274/2008 de 15 d’octubre, en
el seu fonament de dret quart determina que, amb caràcter general, els
requisits d’idoneïtat o les condicions dels aspirants per l’accés al lloc de
treball han d’anar referides a assegurar que aquells posseeixen i tenen
els requisits d’aptitud tècnica, física o professional necessàries per un
adequat desenvolupament de les tasques assignades al lloc de treball.
En el mateix fonament de dret s’estableix que “l’administració està
obligada a vetllar per tal que els aspirants reuneixin unes condicions
físiques i psíquiques adients al contingut i rellevància de les funcions
atribuïdes al lloc de treball, i aquestes condicions físiques comprenen no
tant sols l’exigència d’una determinada aptitud física sinó també una
determinada constitució física, essent clar que la determinació
d’aquestes circumstàncies físiques (alçada o edat), es objectiva i general
i no arbitrària”.
En el referit informe es conclou:
A la vista del que s’ha exposat cal concloure que el recurs de reposició
interposat pel Sr. Mulero ha de ser desestimat.
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Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent
acord:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Oscar Mulero
Iglesias el dia 3 d’abril de 2017 mitjançant un document registrat amb
el número 1067 contra les bases que regeixen el procés selectiu per
a formació de borsa de treball destinada a cobrir una plaça de vigilant
municipal, en allò referent a l’alçada exigida als aspirants, en base als
fonaments de dret de l’informe de secretaria intervenció que es
reprodueixen en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Mulero amb indicació dels recurs
que pot utilitzar contra la mateixa.”
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, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE
L’ENCESA DE L’ENLLUMENAT DE LES PISTES DE TENNIS DE LA
TORRE D’EN GUIU.

Es dona compte de la següent proposta:
“AI complex de la Torre d'en Guiu hi ha diverses instal·lacions esportives, entre
les quals dues pistes de tennis, que el seu ús per part dels esportistes, pot ser
tant de dia com de nit, doncs en cada una de les pistes hi ha enllumenat, si bé
l'encesa d'aquest enllumenat actualment es fa des del quadre general de
l’interior del complex.
Per tal de donar autonomia a les pistes de tennis en quan a la seva encesa i
que aquesta es faci de les pròpies pistes i de manera individual, està previst
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instal·lar a l'interior de les pistes un armari en el qual hi haurà un rellotge i un
interruptor, només accessible pels usuaris.
S’ha demanat pressupost a l’empresa Electricitat Dalmau SL, la qual a ofert realitzar
les obres pel preu de 1.424,18 euros.

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual 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 l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació
d’interruptors individuals d’encesa de l’enllumenat exterior de les
pistes de tennis a la Torre d’en Guiu, a l’empresa ELECTRICITAT
DALMAU SL per la quantitat de 1.424,18 euros (1.177,01 € més
247,17 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.
Segon.- 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.”
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, Carles Guillén i
Montserrat i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.
I essent dos 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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