AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-nou de juny 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 22 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 22 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 Guillen i
Montserrat, 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.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

-

-

L’agència Catalana de l’Aigua ha convocat una línia de subvencions per a
la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent de sistemes
públics de sanejament en baixa. En data 26 de maig es van publicar al
DOGC núm. 7378, les bases de la subvenció, mitjançant la RESOLUCIÓ
TES/1146/2017, de 23 de maig i al DOGC núm. 7400 s’ha publicat la
convocatòria de subvencions, mitjançant RESOLUCIÓ TES/1465/2017, de
14 de juny.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha convocat una línia de subvencions per a
despeses extraordinàries generades pel transport d’aigua destinada a
consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o
d’actuacions d’urgència equivalents. En data 26 de maig es van publicar al
DOGC núm. 7378, les bases de la subvenció, mitjançant la RESOLUCIÓ
TES/1149/2017, de 23 de maig i al DOGC núm. 7400 s’ha publicat la
convocatòria de subvencions, mitjançant RESOLUCIÓ TES/1470/2017, de
21 de juny.
S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, pel qual
es regula la concessió directa d’ajudes per a l’adquisició de vehicles
d’energies alternatives, i per a la implantació de punts de recarrega de
vehicles elèctrics el 2017.
S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual
es regula la concessió directa d’ajudes a projectes singulars d’entitats
locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc
del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ
INTERNA, DE QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIU, DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
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Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen quatre llocs de treball d’administratiu mitjançant promoció
interna.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, de quatre
places d’administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament.
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.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs
oposició, torn de promoció interna, de quatre places d’administratiu,
de personal laboral d’aquest ajuntament, incloses en l’oferta pública
d’ocupació per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb constitució de
borsa de treball.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

Quart.

Traslladar aquest acord 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.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE
REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER
COBRIR 3 LLOCS DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL
FIX, A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR I AMB CONSTITUCIÓ DE
BORSA DE TREBALL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen tres llocs de treball d’auxiliar administratiu mitjançant concurs
oposició lliure, i amb constitució de borsa de treball
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de tres places d’auxiliar
administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament.
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.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, de tres places d’auxiliar administratiu, de personal
laboral d’aquest ajuntament, incloses en l’oferta pública d’ocupació
per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb constitució de borsa de
treball.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

4
1.2.2.2 2017.021(408)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Quart.

Traslladar aquest acord 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.”

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 i Armengol i Carles Guillen 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 REGIRAN LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D’UNA
PLAÇA DE TÈCNIC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveu un lloc de treball de tècnic mig, mitjançant concurs oposició
lliure, com a funcionari de carrera.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig,
de personal funcionari d’aquest ajuntament.
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.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, d’una plaça de tècnic mig, com a funcionari de
carrera d’aquest ajuntament, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per
l’any 2017 d’aquest ajuntament.
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Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

Quart.

Traslladar aquest acord 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.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE
REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER
COBRIR 4 LLOCS DE TREBALL D’OPERARIS DE SERVEIS
DIVERSOS (BRIGADA), MITJANÇANT CONCURS-OPOSICÓ LLIURE,
EN RÈGIM LABORAL FIX, A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR I AMB
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 maig de
2017 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la
qual es preveuen quatre llocs de treball d’operaris de serveis diversos (brigada),
mitjançant concurs-oposició lliure, en règim laboral fix, amb constitució de borsa
de treball.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de quatre places d’operaris
de serveis diversos (brigada), de personal laboral d’aquest ajuntament.
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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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Procedir a la convocatòria de procés de selecció, mitjançant concurs
oposició, torn lliure, de quatre places d’operari de serveis diversos
(brigada), com a personal laboral d’aquest ajuntament, inclosa en
l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb
constitució de borsa.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta selecció.

Tercer.

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal.

Quart.

Traslladar aquest acord 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.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ACLARIMENT DE L’ABAST DEL CONTINGUT DE
L’ACORD DE RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ MAS D’ENRIC

Es dona compte de la següent proposta:
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“El Sr. Jordi Olmo Martos, com a President de la Junta de Compensació de la
Urbanització Mas d'Enric, mitjançant escrit registrat el dia 2 de desembre de
2016 amb el número 1511, va comunicar a aquest ajuntament, l’acord de
l’entitat que representa, en el qual van decidir cedir la xarxa d'aigua de la
urbanització esmentada a l'ajuntament i sol·liciten que aquest es faci càrrec de
la gestió del servei d'aigua potable de la urbanització.
La Junta de govern local per acord adoptat en sessió del dia 9 de desembre de
2016 va assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua potable de la
urbanització Mas d’Enric, en el benentès que la tarifa a aplicar serà la resultant
de l’adequació de tarifes previstes en el document d’adhesió de l’ajuntament
amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA).
En data 15 de desembre de 2016 es va signar, entre l’ajuntament del Catllar i
la Junta de Compensació de la Urbanització Mas d’Enric l’acta de recepció del
servei i instal·lacions d’abastament d’aigua potable de la urbanització Mas
d’Enric, fent constar en el seu apartat 4 “En aquest acte, l’Ajuntament del
Catllar, dóna per rebuda la cessió de les instal·lacions d’abastament d’aigua
potable de la Urbanització Mas d’Enric.”
Per tot l’exposat es pot concloure que la voluntat de l’ajuntament, en el seu
acord de 9 de desembre de 2016, no era tan sols el d’assumir la gestió del
servei d’aigua domiciliari del sector de Mas d’Enric, sinó també el de fer seves
les instal·lacions cedides per la Junta de Compensació de la Urbanització.
És per això que proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aclarir l’acord de la Junta de govern local adoptat en sessió de 9 de
desembre de 2016 en relació al servei domiciliari d’aigua potable del
sector Mas d’Enric, en el sentit que el mateix portava implícita
l’acceptació de la cessió de les instal·lacions corresponents, qüestió
que en que sigui necessari es confirma i ratifica.

Segon.

Notificar aquest acord a la Junta de Compensació de la Urbanització
Mas d’Enric i a l’empresa gestora del servei Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona (EMATSA).”

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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI
DURANT EL 2017.

Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, creu necessari contractar els serveis de la televisió TAC12 entitat
pública empresarial per la realització de diverses activitats de difusió del
municipi del Catllar mitjançant l’esponsorització de dos magazins d’estiu i la
contractació de dues campanyes publicitàries de 180 espots.
L’empresa TACdotze entitat pública empresarial ha presentat una oferta pels
serveis esmentats en la qual proposa que l’ajuntament aboni 2.600,00 euros
per l’esponsorització dels dos magazins i 780,00 euros per les dues campanyes
publicitàries.
L’empresa TACdotze entitat pública empresarial compta amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP).
El secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir i en el
qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent aquest
l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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
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contractes menors definits a l’article 138, 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 a l’empresa TAC12 entitat pública empresarial, pel
procediment del contracte menor, l’esponsorització de dos magazins
d’estiu pel preu de 2.600,00 euros més 546 en concepte d’IVA, i la
realització de dues campanyes publicitàries de 180 esports pel preu
de 780,00 euros més 163,80 euros en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 3.380,00 euros amb càrrec a la
partida 2017/920/22602 del vigent pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.

Quart.

Donar compte d’aquest Decret al proper Ple que tingui lloc.”

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 i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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I quan passen vint minuts de les 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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