AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de dues del migdia del dia
trenta un d’agost 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 24 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 24 d’agost 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 Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital ens ha comunicat que es
procedirà a renovar de manera automàtica, a partir del 31 de desembre, la
freqüència radioelèctrica que utilitzen els vigilants municipals.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
DURANT EL CURS 2017-2018.

Es dóna compte de la següent proposta:
Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès d’exposició pública de les
bases per a la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca, per a
les escoles municipals de música durant el curs 2017-2018 i obertura del termini
de presentació de sol·licituds, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 164,
de data 24 d’agost de 2017.
Atès que, com en anys anteriors, l’ajuntament està interessat en incloure el
municipi en el susdit programa d’ajuts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord:
Primer.

Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès una subvenció, en grau
màxim, per a l’escola municipal de música durant el curs 2017-2018.

Segon.

Acceptar les Bases de la convocatòria i assumir tots els compromisos
necessaris per al desenvolupament de la susdita activitat, especialment
els referits a l’acceptació d’aportar la part econòmica que li pertoqui per
la mateixa, així com, la contractació del professorat.
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Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes que
disposa la convocatòria.

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 DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN RECERCA DE FINANÇAMENT I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS RELATIVA A ENERGIES
RENOVABLES, ELECTRICITAT I USOS TÈRMICS QUE CONVOCA
L’IDAE PER A LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIA DE BIOMASSA.

Es dóna compte de la següent proposta:
La Diputació té l‘objectiu de presentar l'Operació "Biomassa de Proximitat" a la
convocatòria FEDER promoguda per I'IDAE, que s'inicia el dia 18 de juliol,
agrupant els projectes dels municipis que estiguin interessats i que tinguin el
PAES aprovat pel Ple.
Aquest ajuntament té interès en substituir una de les dues calderes de gasoil
existents en els edificis educatius de la zona escolar per una de biomassa,
mantenint la segona com a caldera de reserva.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següent acord:
Primer.

Adherir-se a l’Operació “Biomassa de Proximitat” de la Diputació de
Tarragona amb el projecte de substituir una de les dues calderes de
gasoil existents en els edificis educatius de la zona escolar per una
de biomassa, mantenint la segona com a caldera de reserva.

3
1.2.2.2 2017.029(532)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes de donar
compliment a aquest acord.

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 NOVA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS
DE SELECCIÓ PER A FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL
DESTINADA A COBRIR PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL EN
SITUACIÓ D’IT, VACANCES, LLICÈNCIES I PERMISOS I APROVACIÓ
DE LES BASES D’AQUESTA SELECCIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de la situació de baixa per incapacitat laboral temporal de previsible
llarga durada d’un dels efectius del cos de vigilants municipals, sobrevinguda
de forma imprevisible i davant la impossibilitat de perllongar el sistema
substitutori previst al seu dia consistent en que els efectius restants passen a
torns rotatoris de dos dies de matí, dos de tarda i dos de festa, sistema efectiu
en substitucions de curta durada però inadequat per una contingència com
l’actual, l’efectivitat del qual queda condicionada a la presencia incondicionada
dels tres membres del cos i restaria greument pertorbat en cas d’absència,
justificada, d’algun d’ells, es va tramitar un procés selectiu per tal de formar una
borsa de treball per cobrir les possibles baixes del personal que fa les funcions
de vigilant i d’agutzil.
D’aquest procés selectiu es va confeccionar una borsa de treball formada per
dues persones, les úniques que van superar les proves, una d’elles es va
contractar per cobrir una vacant de vigilant i l’altra va renunciar a ocupar la
segona vacant de vigilant argumentant que en aquell moment ocupava un lloc
de treball en un altre ajuntament.
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Aquesta segona vacant es va cobrir amb caràcter d’urgència mitjançant una
persona que tot i no haver superar el procés selectiu abans esmentat, era el
que havia obtingut la millor puntuació entre els aspirants que van resultar
eliminats.
El que fins ara s’ha exposat fa que sigui necessari iniciar un nou procés selectiu
per tal d’incrementar en nombre de persones que conformin la borsa de treball
per cobrir possibles vacants de vigilant i agutzil.
Per part del secretari interventor s’han elaborat unes bases que han de regir
aquest nou procés de selecció.
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 per a formació de
borsa de treball complementària per a substituir treballadors
municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir
temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents
de contractació, de vigilant municipal i agutzil

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 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 la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT
DEL PORXO DE DAVANT DE LA PORTA D’ACCÉS DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPALS ATESA LA NECESSITAT I URGÈNCIA DE LA
INTERVENCIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta:
L’arquitecte de l’ajuntament, en el seu informe de data 17 d’agost de 2017 posa
de manifest que un cop efectuada inspecció a la llar d’infants del Catllar,
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 aquest motiu, i per garantir la seguretat dels usuaris, es va apuntalar
immediatament la llosa de formigó per garantir la seva estabilitat. No obstant,
s’ha de fer una actuació permanent.
Sol·licitada oferta a les empreses CASANOVA BERTRAN SL i
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL han presentat pressupost per
import de 3.421,00 i 2.064,42 euros IVA exclòs respectivament.
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
29 d’agost de 2017, es considera la més avantatjosa per l’ajuntament la
presentada per CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL.
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
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
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inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa per import de 4.139,41 euros dels que 3.421,00
corresponen al principal i 718,41 al 21 % d’IVA, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres previstes en el
pressupost esmentat en el punt anterior a l’empresa
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS F.C. SL per la quantitat total de
2.497,95 euros (corresponents al pressupost d’execució material de
2.064,42 euros, més 433,53 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.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ D’UN
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TRAM DE MUR DE CONTENCIÓ A L’ERMITA DE SANT RAMON PER
ESFONDRAMENT DEL MUR DE PEDRA EXISTENT.
Es dóna compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de govern local de 9 de febrer de 2017 es va adjudicar el
contracte per la construcció d’un mur de formigó a zona de l’ermita de Sant
Ramon.
L’arquitecte director dels treballs en data 28 d’agost de 2017 ha emès la
certificació única relativa a l’obra esmentada, per un import de 13.622,18 euros
(11.258,00 € més 2.364,18 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació única corresponent als treballs de construcció
d’un mur de formigó a la zona de l’ermita de Sant Ramon per un
import de 13.622,18 euros (11.258,00 € més 2.364,18 €
corresponents al 21% d’IVA).

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.

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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8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA 189 DEL PROVEÏDOR
SERVICLIMA SOLUCIONES INTEGRALES PELS TREBALLS DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ
A DIVERSES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE CULTURAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
Per resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte de
renovació de la climatització del Centre Cultural a l’empresa Serviclima
Soluciones Integrales S.L.
L’arquitecte director dels treballs en data 28 d’agost de 2017 ha emès un
informe en el que constata la finalització dels treballs i dona conformitat a la
factura presentada, per un import de 16.181,98 euros (13.373,54 € més
2.808,44 € corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la factura núm. 189 de Serviclima Soluciones Integrales S.L.
corresponent als treballs de renovació de la climatització del Centre
Cultural per un import de 16.181,98 euros (13.373,54 € més 2.808,44
€ corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5%, de l’import de l’adjudicació, 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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són tres quarts de tres 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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