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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL D IA 4 
D’OCTUBRE DE 2018 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
quatre d’octubre 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 
Carles Guillén i Montserrat 
M Goretti Gatell i Anglès 
 
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 27 DE 
SETEMBRE DE 2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de setembre 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 Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès. 
 
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: 
 
Informar que l’Agència Catalana de l’Aigua(ACA) ha posat en servei l’Observatori 
dels preus de l’aigua mitjançant un espai a la web de l’ACA que dóna accés amb 
caràcter permanent i actualitzat a la informació relativa al preu i la factura de 
l’aigua dels municipis de Catalunya. En una anàlisi comparada dels més propers, 
no quedem gens malparats. 
 
L’aplicació permet altres utilitats, com un calculador del preu de la factura, que 
ajuden als usuaris a copsar el sistema tributari del servei. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018. 
 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 26 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (1) per un import de 
61.655,92 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 
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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 26 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2018 (1) 
i que ascendeix l’import total de 61.655,92 €. 

 
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 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.  PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER 

L’ORGANITZACIÓ DE FESTES D’ESTIU A LES URBANITZACIO NS 
DEL MUNICIPI QUE HAN PRESENTAT SOL·LICITUD, ANUALIT AT 
2018. 

 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Vistes los sol·licituds de subvenció que presenten diverses urbanitzacions del 
municipi en ocasió de les festes que venen celebrant generalment durant l’estiu, 
amb la justificació de les despeses efectuades. 
 
Atès que habitualment l’ajuntament els ve atorgant ajuts amb aquesta finalitat 
per a fer front a les despeses que generen. 
 
Vistos els criteris aprovats en la Junta de Govern de data 12 de gener de 2012 
per la distribució d’aquestes subvencions. 
 
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 
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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 per a l’exercici de 2018, en quant a l’autorització, 
disposició i reconeixement previ de la despesa. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti els següents acords: 
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a subvenció 

de festes 2018 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit: 
 

URBANITZACIÓ IMPORT 
Urbanització Sant Roc 300 € 
Associació Propietaris Zona Residencial El 
Mèdol  

 
900 € 

Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins 1.100 € 
TOTAL 2.300 €  

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als interessats, en legal forma, fent-los 

avinent el següent:  
 
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos 
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim 
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.  
 
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, 
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
 
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el 
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, 
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció. 
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Tercer. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.  

 
 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
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. 
 
5.  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE TALA D’ UN PI A 

LA URBANITZACIÓ MAS DE PALLARES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“L’ajuntament considera escaient contractar un professional per efectuar els 
treballs de talat d’un pi de grans dimensions existent a l’entrada de la 
urbanització Mas de Pallarès.   
 
S’ha sol·licitat pressupost per la realització de l’actuació al professional 
Francesc Xavier Martínez Marsal, amb NIF ***7653**D, que ha valorat els 
treballs a realitzar en la quantitat de mil tres-cents cinquanta euros (1.350,00 €) 
i dos-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims (283,50 €) en concepte 
d’IVA. 
 
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment 
legal 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 
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del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
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 
serveis d’import inferior a 15.000 euros i 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 el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 

Primer.  Contractar els serveis de tala d’un pi de grans dimensions situat a 
l’entrada de la urbanització Mas de Pallarès, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista Francesc Xavier 
Martínez Marsal, per un import mil tres-cents cinquanta euros 
(1.350,00 €) i dos-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims 
(283,50 €) en concepte d’IVA.  

 

Segon.  Aprovar la despesa per import de mil sis-cents trenta-tres euros amb 
cinquanta cèntims (1.633,50 €) amb càrrec a la partida 151-21005 del 
pressupost municipal per a l’exercici de 2018. 

  

Tercer.  Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 

 

Quart.  Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatari fent constar que 
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
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de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.” 

 
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.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI D E 

CESSIÓ D’ÚS DE LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local de 30 de març de 2017 es va 
aprovar el conveni a subscriure amb el Club Tennis El Catllar regulador del 
règim d’ús, preferent, de les pistes de tennis de la zona de la Torre d’En Guiu. 
Document que fou signat per ambdues parts en data 31 de març de 2017.  
 
El conveni preveia un ús preferent de les pistes de tennis per part de l’entitat 
sense excloure’n l’ús públic, establint una sèrie de prerrogatives i obligacions 
inherents a l’objecte pretès. 
 
L’ajuntament ha executat, annexes a les pistes de tennis, dues pistes de pàdel, 
adjudicades per import de 49.922,25 € i ha realitzat obres per adequar part del 
magatzem de la Torre d’en Guiu, proper a les pistes esportives, com a despatx 
per a la gestió de les instal·lacions, accedint a una reivindicació del Club, amb 
un cost de 8.837,14 €. Tot això amb l’objectiu de consolidar l’espai de la zona 
lúdica, també, com a pol de pràctica esportiva. 
 
Amb la posada en funcionament d’aquestes noves instal·lacions i l’assumpció 
pel club de la seva gestió escau revisar el redactat del conveni signat al seu dia 
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per adaptar-lo a la realitat existent via incorporació d’una addenda, el text de la 
qual consta en l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer. Aprovar  l’addenda al Conveni de cessió d’ús de les Pistes de Tennis 

Municipals del Catllar a subscriure amb el Club Tennis El Catllar pel 
qual se’ls cedeix l’ús preferent, també, de les pistes de pàdel i del 
despatx de gestió esportiva de la zona de la Torre d’En Guiu i se’n 
regulen les condicions. 

 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde per la signatura de l’addenda al conveni i 

quants altres documents siguin necessaris per a la formalització 
d’aquest acord. 

 
Tercer.  Notificar aquest acord al Club Tennis El Catllar, emplaçant-los per la 

signatura d’aquesta addenda al conveni, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i als demés 
organismes amb competències sobre la matèria d’acord amb la Llei 
40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en legal 
forma. 

 
Quart. Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa 

fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 
notificació.  
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 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
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. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINIS TRACIÓ 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DEL CATLLA R 
EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“La Direcció de l’Institut Escola l’Agulla ha proposat a l’ajuntament la participació 
en el projecte que promou el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la promoció del servei a la comunitat per part de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria que cursa els estudis al municipi. 
 

L’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'Ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundària obligatòria, li atorga caràcter obligatori al servei 
comunitari. Més enllà d’aquesta prerrogativa legal, es pretenen promoure els 
valors inherents al compromís cívic en  l’alumnat de Secundària Obligatòria com 
un instrument més per desenvolupar la competència social i ciutadana, 
maximitzant, si hi cap, l’aprenentatge dotant-lo de capacitat per a la millora dels 
serveis a la comunitat. 
 

Essent aquests compromisos i objectius plenament compartits per l’ajuntament 
es considera escaient promoure la generalització del projecte de Servei 
Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria amb la finalitat de 
facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i 
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 
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comunitat mitjançant la implementació de la metodologia d’Aprenentatge 
Servei, proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei 
a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  
 

Per a l’efectivitat de la implantació d’aquesta iniciativa, s’ha presentat el conveni 
per establir els termes de la col·laboració per desenvolupar el Projecte de 
Servei Comunitari, essent significatiu destacar que no se’n deriva cap 
contraprestació de caràcter econòmic per l’ajuntament.  
 
Així doncs, examinat el text del conveni de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’ajuntament en relació amb el projecte de servei comunitari, que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 

La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’ajuntament en relació amb el projecte de servei comunitari. 

 

Segon.  Facultar al Sr. alcalde per la signatura del conveni i quants altres 
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord. 

 

Tercer.  Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, a la direcció del centre Institut Escola l’Agulla, a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i als demés organismes amb competències sobre la 
matèria d’acord amb la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, en legal forma. 

 

Quart. Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa 
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
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administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 
notificació.  

 

 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
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. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BOR SA DE 

TREBALL RESULTANT DEL PROCÉS SELECTIU DE PROFESSORS  
DE MÚSICA, AMB CARÀCTER TEMPORAL I EN RÈGIM LABORAL  I 
NOMENAMENT PROVISIONAL D’UN PROFESSOR. 

 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Examinat l’expedient núm. 2018/029(573) relatiu a la convocatòria de la 
constitució d’una borsa de treball de professors de música de diferents 
especialitats: llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta 
travessera, guitarra, violí i percussió per cobrir mancances temporals, mitjançant 
concurs oposició lliure. 
 
Vist que després de les diferents sessions del tribunal de valoració del concurs 
oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar part de 
la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives i per 
ordre de major a menor puntuació i amb indicació de cada especialitat: 
 

DNI PUNTS ESPECIALITAT 
ORDRE DE LA 
BORSA PER 

ESPECIALITAT 
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*469-X 11,50 VIOLÍ 1 
*745-A 8,50 PIANO 1 
*797-E 8,46 GUITARRA 1 
*470-B 4,50 SAXO 1 

 
Atès que ara mateix l’ajuntament necessita contractar un professor de música per 
impartir classes de llenguatge musical i cant coral, ja que no poden ser cobertes 
pel personal vigent, es considera oportú contractar al perfil més adequat a les 
característiques dels professors que s’han presentat a aquesta borsa, al Sr. S G 
G. 
 
Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i les Bases de la 
convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la constitució de la borsa de treball de professors de música, 

formada per les persones següents i pel següent ordre per cada 
especialitat: 

DNI PUNTS ESPECIALITAT 
ORDRE DE LA 
BORSA PER 

ESPECIALITAT 
*469-X 11,50 VIOLÍ 1 
*745-A 8,50 PIANO 1 
*797-E 8,46 GUITARRA 1 
*470-B 4,50 SAXO 1 

 
 Aquesta borsa estarà vigent fins el moment que es realitzi un nou 

procés selectiu de la mateixa tipologia de places i tindrà una vigència 
de tres anys a partir de la data d’aquest acord. 

 
Segon. Nomenar, provisionalment, amb efectes des del dia 1 d’octubre de 

2018, al Sr. S G G, amb DNI núm. xxxx469-X, com a professor de 
música de l’Ajuntament, en règim laboral i amb caràcter temporal, 
establint un període de prova d’un mes a comptar des de la data 
referida, moment a partir del qual i en cas d'informe favorable es 
convalidarà el nomenament definitiu i mentre es mantingui el motiu pel 
qual es dur a terme aquesta contractació. 
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Tercer. Donar d’alta a la Seguretat Social a l’esmentat treballador amb efectes 

el dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Quart . Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. 
 
Cinquè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent de la seva notificació.” 

 
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. 
 
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER ASSUMPTES  

PROPIS SENSE RETRIBUCIÓ A FUNCIONARI.  
 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Examinada la sol·licitud de llicència per assumptes propis que formula el Sr. X 
R A, amb DNI xxxxx732G, funcionari d'aquest ajuntament, que ocupa el lloc de 
treball d’agent del cos de la guàrdia municipal amb TIP 002, per un període de 
tres mesos a gaudir a la major brevetat possible. 
 
Amb data 27 de setembre de 2018 s’ha emès informe favorable de Secretaria. 
 
La legislació aplicable és la següent: 
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- El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
- L'article 142 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local. 
 
El sol·licitant no ha gaudit d'aquesta llicència en els dos últims anys. 
 
Les necessitats del servei de la guàrdia municipal durant la situació del servei 
seran cobertes mitjançant la borsa de treball constituïda, entre d’altres, a 
aquests efectes per part de l’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de 20 de setembre de 2018. 
 
La concessió de la llicència és competència de l'alcalde segons el que disposen 
els articles 53.1.i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i  21.1.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer.  Concedir la llicència per assumptes propis al funcionari de carrera de 

l’ajuntament Sr. X R A, amb DNI  xxxxx732G, des del dia 5 d’octubre 
de 2018 al 5 de desembre del mateix any, sense dret a cap retribució. 

 
Segon.  Traslladar aquest acord a l'interessat i al servei de gestió de personal, 

a Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa 

fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 
notificació.  
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 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
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. 
 
10. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE LA BORS A DE 

TREBALL PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER TEMPORAL, 
PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN RÈ GIM DE 
FUNCIONARI INTERÍ, CONSTITUÏDA MITJANÇANT DECRET DE  
L’ALCALDIA 2017/386, DE 10 D’AGOST DE 2017. 

 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/386 de 10 d’agost de 2017, dictat 
en el marc de l’expedient administratiu número 2017/005(187) de convocatòria 
de la provisió mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa de treball per 
a proveir, amb caràcter temporal, places del servei de vigilants i/o agutzil, en règim 
de funcionari interí, es constituí la corresponent  borsa de treball formada, 
únicament pels dos candidats que havien superat el procés selectiu, Srs. R B F 
i A P V. 
 
La vigència de la referida borsa de treball estava establerta fins a l’exercici 
pressupostari de 2019. 
 
Mitjançant l’esmentada resolució el candidat Sr. R B F, amb DNI núm. 
XX.XXX.975-F fou nomenat, provisionalment, amb efectes des del dia 11 d’agost 
de 2017, com a vigilant de l’ajuntament, en règim de funcionari interí i amb  
caràcter temporal mentre es mantinguessin vigents els motiu pel qual es va dur a 
terme el nomenament, situació que perdura a data d’avui, essent l’assignació a 
tasques administratives d’un agent per motius de salut. 
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Des d’aleshores ençà s’ha requerit del servei de l’altre candidat per suplir baixes 
en el servei fins a tres vegades de forma infructuosa: 
 
Crida per incorporació a l’ajuntament efectuada mitjançant escrit de 12 de juliol 
de 2017 (RS 1895). Resultant la crida no atesa. 
 
Crida per incorporació a l’ajuntament efectuada mitjançant escrit de 4 de juny 
de 2018. Crida no atesa, ni tan sols oferint resposta o excusa. 
 
Crida per incorporació a l’ajuntament efectuada mitjançant escrit de 24 de 
setembre de 2018. Crida no atesa, ni tan sols oferint resposta o excusa. 
 
Constatada doncs la ineficàcia de la borsa de treball constituïda al seu dia per 
atendre les necessitats del servei per quant no hi ha altres candidatures per 
suplir les baixes que es presenten durant el servei dels agents de la guàrdia 
municipal. 
 
Considerant que l’ajuntament ha suplert aquesta mancança amb el procés  
relatiu a la convocatòria de la provisió mitjançant concurs oposició lliure d’una 
borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, places del servei de 
vigilants i/o d’agutzil, en règim de funcionari interí de l’expedient administratiu 
número 2018/006(145), en virtut del qual i mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de 20 de setembre de 2018 es va constituir una nova borsa de 
treball amb tres efectius. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi: 
 
Primer. Declarar extingida la borsa de treball per a personal de vigilants i/o 

agutzil, constituïda al seu dia mitjançant Decret de l’alcaldia número 
2017/386 de 10 d’agost de 2017, dictat en el marc de l’expedient 
administratiu número 2017/005(187) de convocatòria de la provisió 
mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa de treball per a 
proveir, amb caràcter temporal, places del servei de vigilants i/o 
agutzil, en règim de funcionari interí. 
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Segon. Notificar aquest acord als interessats en legal forma i al delegat del 

personal funcionari de l’ajuntament. 
 
Tercer. Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa 

fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 
notificació.  

 
 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
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. 
 
11.  TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són tres quarts de 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. 


