AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2
D’AGOST DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de deu del matí del dos
d’agost de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
Carles Guillen i Montserrat
M. Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, el següent assumpte:
APROVACIÓ D’ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA QUE
HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ LLIURE, PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A PODER
PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL, PLACES DEL SERVEI DE
VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN RÈGIM DE FUNCIONARÍ INTERÍ.
Debatuda la urgència de la inclusió de les propostes a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
les sotmet a votació amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió dels punts a l’ordre del dia
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.028(560)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de juliol 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,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
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:
- Detectada presencia d’aigua sota el paviment de linòleum en una estança de la
Llar d’Infants que ha deteriorat el ferm en aquest punt i que avença per La paret
pròxima. Avaluada la situació per l’arquitecte de l’ajuntament es recomana la
retirada d’un petit tram del sòcol de fusta, d’una peça de linòleum i fer els treballs
de paleteria i fontaneria necessaris. S’aprofitarà aquest mes d’agost per fer la
reparació.
- Des de l’adjudicació dels treballs de subministrament i substitució de
l’enllumenat públic de Coll de Tapioles s’ha produït el tancament sobtat de
l’empresa Carandini, fabricant de les lluminàries a instal·lar, i han bloquejat l’estoc
existent, fent inviable l’obra. L’enginyer director de l’obra ha emès informa al
respecte proposant el canvi de la lluminària prevista, model “junior” per la “Icon”,
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de la casa Salvi, idèntica a la que s’ha instal·lat a el Mèdol, donades les
característiques tècniques similars d’ambdues. Aquest canvi suposarà un estalvi
envers allò adjudicat que es materialitzarà amb la corresponent acta de preus
contradictoris.
- Formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació
de Tarragona per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, de titularitat municipal, mitjançant acord de la Junta de Govern de
la Diputació de data 27 de juliol de 2018 ens ha estat concedit un ajut per import
de 1.305,69 € dels 3.052,20 € corresponents a la inversió a realitzar.
- Formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació
de Tarragona per a la seguretat a zones de bany (piscines) amb un cost estimat
del servei en 8.624,88 €, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de data 22 de juny de 2018 se’ns ha concedit una subvenció per
import de 6.340,80 €.
- Formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació
de Tarragona per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais
urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats per finançar els
tractaments preventius contra mosca negra i mosquit tigre, gestió de la retirada
d’animals domèstics abandonats i peridomèstics, mitjançant acord de la Junta de
Govern de la Diputació se’ns han atorgat els ajuts següents: per import de
1.479,07 € per al control de les plagues de mosca negra i mosquit tigre i una altra
per import de 5.446,40 € per a la recollida d’animals domèstics abandonats i
reducció proliferació i control població escarabats als claveguerams de diverses
urbanitzacions.
- Formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació
de Tarragona per a la prevenció local d’incendis forestals amb un projecte de
27.319,02 € mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 27
de juliol de 2018 ens ha estat concedit un ajut per import d’11.636,40 €.
- Finalment, manifestar el nostre més sincer condol per la pèrdua del qui fou
regidor d’aquest ajuntament durant els anys 2003 a 2007, Sr. Pau Romeu i
Ventura. Descansi en pau.
Els assistents es donen per assabentats.
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3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 20 – REMESA DE FACTURES AGOST 2018 (1) per un import de
24.138,32 euros.
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 20 – REMESA DE FACTURES AGOST 2018 (1) i
que ascendeix l’import total de 24.138,32 €.

Segon.

Notificar aquest acord 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,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

Es dóna compte de la següent proposta:
Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
- Adquirir una taula de so portàtil, essent un mesclador digital de 16 canals amb
caixa d'escenari i DSP integrats i Wi-Fi i Ethernet també integrats, de la marca
THOMANN model Souncraft Ui16, per donar servei als esdeveniments que
organitzi l’ajuntament fora de l’auditori municipal, completant i optimitzant
l’equipament de llums i so que s’ha anat adquirit progressivament.
- Equipar el magatzem municipal amb un dispensador d’aigua freda, natural o
calenta connectat a la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable similar al
que hi ha instal·lat a la casa de la vila.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos.
Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
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(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament la compra d’un mesclador digital de 16 canals
amb caixa d'escenari i DSP integrats i Wi-Fi i Ethernet també
integrats, de la marca THOMANN model Souncraft Ui16a l’empresa
THOMANN ESPAÑA, SA, per la quantitat de 329,00 € de principal
més 79,59 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 458,59 €
(quatre-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims)
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Adjudicar directament el subministrament, instal·lació i manteniment
d’un dispensador d’aigua freda, natural o calenta connectat a la xarxa
municipal d’abastament d’aigua potable del magatzem municipal, a
l’empresa AQUA SERVICE SPAIN, SA per la quantitat de 28,35 € de
principal més 5,95 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de
34,30 € (trenta-quatre euros amb trenta cèntims) mensuals, d’acord
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.

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,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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APROVACIÓ D’ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER CREAR UNA BORSA DE
TREBALL PER A PODER PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL,
PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN RÈGIM DE
FUNCIONARÍ INTERÍ.

5.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de la comunicació des del departament d’interior de la Generalitat de
Catalunya d’algunes observacions respecte les bases de la convocatòria del
procés selectiu d’una borsa de treball de places de vigilants i/o agutzil
publicades al Butlletí oficial de la província de Tarragona, núm. 131, de data 6
de juliol de 2018, l’ajuntament creu oportú corregir les esmenes següents:
-

Base segona. Requisits dels aspirants
En l’apartat f) es demana Posseir un coneixement de nivell intermedi o
superior del castellà. Cal tenir present que en l’apartat a) ja s’especifica
que com a requisit han de tenir la nacionalitat espanyola, per tant, no
poden formar part d’aquesta convocatòria els que no tinguin aquesta
nacionalitat, ni tampoc nacionals dels Estats Membres de la UE com
disposa l’article 57.1 de l’EBEP. Per aquest motiu, atès que només poden
accedir a aquesta convocatòria els que tinguin nacionalitat espanyola, no
s’hauria de demanar posseir un coneixement de nivell intermedi o
superior del castellà.

-

Base tercera. Competències i funcions
Entre les funcions específiques s’estableix “prevenir accidents, robatoris
i danys al terme municipal”. Recordar que els vigilants municipals
únicament poden acomplir les actuacions establertes en l’article 13 de la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i que aquesta funció
de prevenció establerta en les bases és una funció pròpia de les policies,
per aquest motiu cal la supressió a les bases d’aquesta funció.

Al mateix temps, aprofitem per concretar un apartat que potser no queda prou
clar, en aquest sentit a la base setena, cinquè exercici proves físiques, cal afegir
el paràgraf següent:
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“Cada prova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-lo caldrà obtenir una
puntuació mínima de 5 punts en cada exercici, i la puntuació total serà la
mitjana del resultat de les diferents proves.”
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 esmenar les bases de la convocatòria del procés de
selecció mitjançant concurs-oposició lliure, per crear una borsa de
treball per a poder proveir, amb caràcter temporal, places del servei
de vigilants i/o d’agutzil, en règim de funcionari interí, en la concreció
detallada en la part expositiva d’aquest acord.

Segon.

Donar publicitat de l’esmena de la convocatòria mitjançant edicte al
BOP, al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica
de l’ajuntament.”

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,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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 les deu i trenta-set minuts del matí, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
El Secretari acctal.

L’Alcalde.
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