AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-ú de setembre 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 14 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 14 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,
Carles Guillén i Montserrat 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
El vigilant de torn del dia 20 de setembre ha comunicat l’incident succeït a la zona
de l’ermita de Sant Ramon consistent en un atac de diversos gossos propietat
d’un veí de la zona a un altre gos i diverses persones que caminaven per allà. La
tinença dels gossos que han intervingut en l’incident s’ha constatat irregular, per
la qual cosa caldrà requerir als seus propietaris la seva regularització i l’anàlisi de
la seva situació per si cal adoptar mesures correctores que impedeixin que els
fets es repeteixin.
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, en relació a la modificació numero 7 de la clau 24a, ha tramès un
escrit en el que conclou que l’esmentada modificació puntual del POUM implica
un canvi en la qualificació del sòl no urbanitzable i aquest canvi implica
l’admissió de nous usos no previstos en el planejament vigent. En conseqüència
i d’acord amb la legislació vigent, la Modificació puntual 7 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal del Catllar haurà de ser objecte d’avaluació ambiental i
caldrà que es tramiti d’acord amb l’article 45 de la Llei 21/2013, d’avaluació
ambiental.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA A LA
TREBALLADORA E.R.C.

Es dóna compte de la següent proposta:
“La treballadora de la corporació municipal, Sra. Emilia Recasens Collado, amb
règim laboral, és professora de música a l’escola municipal de música.
En data 12 de setembre de 2017 (RE 3054) l'esmentada Sra. ha presentat un
escrit sol·licitant l'excedència voluntària amb efectes des del mateix dia de la
sol·licitud.
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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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir a la Sra. Emilia Recasens Collado, professora de música en
règim laboral mitjançant un contracte de treball fix discontinu,
l’excedència voluntària amb efectes des del dia 12 de setembre de
2017.

Segon.

Notificar-li aquest fet a la interessada i als representants sindicals.”

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.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL CONCURS OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE
REFORMA DE LA CASA DE LA VILA I INICI DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 12 de setembre de 2017 es acordar
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de les obres incloses en el
projecte “Reforma de la Casa de la Vila”, aprovat definitivament per acord de la
Junta de govern local de data 9 de març de 2017, per un import de 85.395,72 €
i 17.933,10 € d’IVA.
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Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 14 de
setembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació
directa.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el
Projecte de Reforma de la Casa de la Vila mitjançant procediment
obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de
85.395,72 € i 17.933,10, en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%.
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Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica com a membres de la Mesa de
contractació del contracte per a l’execució de les obres incloses en el
Projecte “Reforma de la Casa de la Vila” i procedir a la publicació en
el Perfil de contractant:

President/a: El senyor Joan Díaz i Rull, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
El senyor Joan Morlà i Mensa, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
Secretari:
La senyora Berta Jarque Voltas.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 103.328,82 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 85.395,72 €, pressupost net, i 17.933,10 €
en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.920.63200 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressupostos posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
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.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE GUIA
DEL CASTELL I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL I INICI DEL
PROCÉS SELECTIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“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, es van iniciar els tràmits per a la provisió del referit
lloc de treball.
A l’inici de les proves selectives previstes en les bases de la convocatòria es
van presentar únicament dos dels cinc aspirant admesos i aquest dos van
resultar eliminats en la prova de coneixements generals.
Donada la necessitat de cobrir aquest lloc de treball per tal de donar continuïtat
a la prestació del servei es fa necessari iniciar de nou un procés selectiu per a
seleccionar una persona idònia per a realitzar les tasques de guia del Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià i altres tasques administratives, i al
mateix temps constituir una borsa de treball per tal de poder cobrir possibles
absències de la persona que ocupi el lloc de treball.
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Per part del secretari interventor s’ha procedit a la redacció d’unes bases que
han de regir el procés selectiu per a cobrir el lloc de treball de guia del Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià.
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, i altres tasques administratives.

Segon.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció i la formació de borsa
de treball de la persona que ha d’ocupar el lloc de treball de guia del
Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià (Categoria
professional laboral A2).

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 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.
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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 són dos quarts 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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