AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
FEBRER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia vuit
de febrer de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
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 FEBRER
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/004(70)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de febrer de 2018, 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillen 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:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 15 de desembre
de 2017, dins la convocatòria de 2017, de concessió de subvencions destinades
al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, se’ns han
concedit 11.094,32 euros, pressupost mínim a executar, sobre el pressupost
elegible de 13.441,63 euros, és a dir el 95% concedit, per a la neteja de franges
de protecció de les urbanitzacions que no es varen poder incloure en una altra
subvenció de la Generalitat.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CANVI DE LICITADOR GUANYADOR
DE L’OBRA DE REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA (CODI
1.4.6. 2017.026(558).

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 5 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local acordà aprovar la
relació classificada de les proposicions presentades en el procediment de
contractació obert per l’execució de les obres incloses en el projecte “Reforma
parcial de la Casa de la Vila” i requerir, a l’empresa Estructures Vilovi, SL, en
tant que oferta més avantatjosa en el procediment, perquè aportés la
documentació necessària per tal de donar compliment als articles 146.4 i 151.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
En data 16 de gener de 2018, com a licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament mes avantatjosa en el procediment esmentat, es requerí a
l’empresa Estructures Viloví SL perquè aportés la documentació establerta en
la clàusula 19a. del Plec de clàusules administratives.
Revisada la documentació aportada per Estructures Viloví SL en data 16 de
gener de 2018, es comprova que el document acreditatiu de la constitució de la
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garantia definitiva i el de l’abonament de les despeses no s’ajusta al que
estableix l’article 95 de l’esmentada Llei ni a les condicions establertes en el
Plec.
En data 18 de gener es requerí efectivament de nou a l’empresa, mitjançant
evidències del procés de comunicació, per tal que esmenés la deficiència
detectada en la documentació, tot advertint-lo que, de no fer-ho, i d’acord amb
la clàusula 19a. del Plec, se’l consideraria per desistit.
Atès que, a data 5 de febrer de 2018, un cop exhaurit el termini establert, encara
no s’ha aportat la documentació requerida ni s’ha presentat cap tipus
d’al·legació al respecte.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista 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 efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Declarar retirada l’oferta presentada per l’empresa Estructures Vilovi SL
en el procediment d’adjudicació del contracte administratiu de l’obra
“Reforma Parcial de la Casa de la Vila” pels motius relacionats en la
part expositiva d’aquest decret.

Segon.

Requerir la documentació necessària per donar compliment al que
estableixen els articles 146.4 i 151.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i a la Clàusula 19a. del Plec al següent
licitador per ordre de classificació.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest decret als interessats en legal forma i publicarlo al Perfil del Contractant.

Quart.

Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES
DELS VIGILANTS CORRESPONENTS A L’ANY 2017 (CODI 1.6.
2017.041(828).

Es dóna compte de la següent proposta:
“La jornada laboral dels vigilants municipals resta establerta en 1.635 h anuals
per l’any 2017.
Per tal de determinar el còmput d’hores anuals caldrà partir del total d’hores
corresponents als 365 dies que té l’any 2017 descomptant les hores
corresponents al dies festius retribuïts no recuperables que tenen reconeguts
els funcionaris d’administració local; aquest càlcul es resumeix en el quadre
següent:
Total dies any 2017 (365 x 7,5 h):
Diumenges any 2017 (53 x 7,5 h):
Dissabtes any 2017 (52 x 7,5 h):
Vacances any 2017 (22 x 7,5 h):
Festius any 2017 (14 x 7,5 h):
Assumptes propis any 2017 (6 x 7,5 h):
Total hores efectives any 2017:

2.737,50 h
-397,50 h
-390,00 h
-165,00 h
-105,00 h
-45,00 h
1.635,00 h

El quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels vigilants municipals
per a l’any 2017 aprovat mitjançant acord de la Junta de govern local en sessió
de 23 de desembre de 2016 preveia la següent diferència d’hores entre
previstes i realitzades:
TIP
001
002

A realitzar
1.590,00
1.620,00

Realitzades
1.600,50
1.614,50

Diferència
10,50
-5,50
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003
004

1.620,00
1.627,50

1.623,50
1.628,50

3,50
1,00

El quadrant de distribució horària de la jornada laboral realment realitzada a
l’acabar l’any 2017, alterat per diversos motius: personal de baixa, incorporació
de nous agents, i actes festius i/o esportius alterats, ha quedat de la següent
manera:
TIP
001
002
003
004
005
006

A realitzar
1.590,00
1.620,00
1.620,00
1.627,50
1.621,50
662,95

Realitzades
1.584,50
1.614,50
1.616,00
1.620,00
1.627,00
639,50

Diferència
-5,50
-5,50
-4,00
-7,50
5,50
-23,45

Les declaracions individuals d’hores extraordinàries realitzades pels diferents
agents es resumeixen seguidament:
Tip 001: no declara hores.
Tip 002: no declara hores.
Tip 003: declara 33 h, de les quals 8,5 corresponen al dia 01-01-2017 per
substituir una baixa laboral del tip 001. Cal liquidar-les com a preu hora + 100
%.
De la resta d’hores que declara, 24,5 hores, cal descomptar 2 hores ja que no
acredita l’assistència en un judici el dia 27-01-17; també cal descomptar 1 hora
més (de les 2 hores que diu que fa de 15.30 a 17.30) feta segons relació el dia
16-10-17 a les escoles, però no consta hora de fitxatge de sortida, amb la qual
cosa se li comptabilitza 1 hora, temps suficient per substituir a la sortida de
l’escola. Per tant, cal liquidar-li 21,5 hores a preu hora + 0,75 %.
El resum d’hores extres fetes en festius són 17 hores i en jornada laboral 37,63
hores, total 54,63 hores.
Finalment, cal descomptar-li del total d’hores extres 56,63: 3 hores no
realitzades el dia 11 de maig de 2017, per un error seu; i 1,45 hores no
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realitzades el dia 17-10-17 quan estava de servei per motius desconeguts, però
tal i com queda acreditat amb el control de presència.
Tip 004: declara 4 h. Les hores efectuades el dia 14-04-17, 24-05-17 i 8-07-17
les computa doblades, essent les efectivament realitzades de 2 que cal liquidar
preu hora+0,75 %.
Tip 005 declara 24 h, de les quals 8 hores realitzades els dies 21 i 22-06-17 les
computa doblades per ser horari nocturn, essent les efectivament realitzades
de 4 hores que caldrà liquidar preu hora + 0,75 %.
Tip 006 declara 17 hores realitzades els dies 17 i 18-10-17. No li computen
perquè no consten realitzades segons el control de presència.
En base als antecedents anteriors, les hores extraordinàries imputables a cada
agent es relacionen tot seguit:

TIP
002
003
004
005
006

H. Quadrant
-36,83
-4,00
-7,50
5,50
-23,45

H. Addicionals
0
50,18
3,50
35,00
0

Hores a pagar
-36,83
46,18
-4,00
40,50
-23,45

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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa en concepte d’hores extraordinàries, establint el
càlcul hora dividint el salari total anual pel nombre total d'hores a
treballar, per tant, caldrà pagar segons el detall següent:
TIP
003
005

H. EXTRES
46,18 h.
40,50 h.

PREU HORA
14,50 €
13,97 €

TOTAL A PAGAR
669,61 €
565,78 €
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Segon.

Reconèixer el saldo a favor de l’ajuntament dels TIP 002, 004 i 006,
segons els antecedents anteriors, i que es resumeixen de la següent
manera:
TIP
002
004
006

Tercer.

HORES NO REALITZADES
36,83 h.
4,00 h.
23,44 h

Advertir que el tip 001, atès que fins a data 17 de març de 2017, va
estar de baixa laboral, i quan es va reincorporar se li van assignar
funcions administratives, no se li han recalculat hores.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS RELATIU AL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATÒRIA DE L’ANY
2017 (CODI 2.2.5.1 2017.001(49)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Conscients de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les persones a la
Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès ve desenvolupant una sèrie de
programes i actuacions encaminades a assolir una millor formació i inserció
laboral de les persones.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre, va aprovar les bases del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
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desocupació i a les persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció.
Mitjançant Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, va obrir convocatòria
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació.
D’acord amb la base 2.1 b) de l’Ordre esmentada els projectes tenen un
caràcter estrictament comarcal, i per tant no precisen de l’acord de govern de
l’entitat local municipal, si bé atenent a que el treballador que durà a terme les
tasques proposades realitzarà el projecte en espais i instal·lacions municipals
és precís subscriure un conveni amb el Consell Comarcal.
D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
no existeix impediment per tal que l’administració local li delegui o encarregui la
competència local al Consell Comarcal.
L’objectiu fonamental del Projecte, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació
de Catalunya, és el de dotar a les persones aturades d’experiència laboral en
obres i serveis d’interès social així com rebre una formació dirigida a la seva
inserció sòcio-laboral.
Per tal de formalitzar la col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell
Comarcal, s’ha elaborat un conveni, el text del qual consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal relatiu al
programa de treball i formació, convocatòria 2017.

Segon.

Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a la formalització d’aquest acord i la signatura del
conveni aprovat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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’APROVACIÓ
DE
CONCURRÈNCIA
A
LA
CONVOCATÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE
LES BIBLIOTEQUES (CODI 2.2.5.1 2018.004(107)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant resolució CLT/38/2018, de 12 de gener de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions
en l’àmbit de les biblioteques, pública en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7539 del dia 19 de gener de 2018.
Aquest Consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb la finalitat
d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca 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 promoguda pel
Departament de Cultura, Oficina de suport a la iniciativa cultural, de
subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en
català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal.

Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
als efectes del que disposen les bases de la convocatòria”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AGRUPACIÓ DE DONES DEL CATLLAR CORRESPONENT A L’ANY
2017 (CODI 2.2.5.2 2017.028(829)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada per la Sra. Viki Cazalla Pérez, en nom i
representació de l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017, adjuntant diverses factures per
un import total de 1.531,89 €, corresponent a despeses sufragades durant l’any
2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a l’Agrupació de
Dones del Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses generades
corresponents a l’any 2017, tal i com queda justificada amb les
factures presentades.
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Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per a la seva
executivitat.

Tercer.

Notificar l’acord a la part interessada.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
8.

PROPOSTA APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE 12
DE GENER DE 2017 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CLUB DE
FUTBOL SALA CATLLAR ATLÈTIC (CODI 2.2.5.2. 2017.002(19)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist que en la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2017 es va

atorgar una subvenció al Club Futbol Sala Catllar Atlètic, en base a la sol·licitud
presentada pel Sr. Jordi Serrano Suñé, en representació de l’entitat, per import
de 4.000 € quan realment la subvenció concedida havia de ser de 12.500 €.
Vist que en dates 13 de gener, 16 de maig, 14 de juny i 4 d’agost de 2017 es
van realitzar pagaments a compte fins arribar a la suma total de la subvenció
per import de 12.500 €.
Constatat l’error material, i amb l’existència de consignació pressupostària,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- Rectificar l’import de la subvenció al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic,
per un import de dotze mil cinc-cents euros (12.500,00€) per tal de fer
front a les despeses que va generar la temporada regular de
competició 2016-2017, esmenant així l’error detectat en l’acta de la
Junta de Govern de 12 de gener de 2017.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció per
la seva executivitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan falten cinc minuts per 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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