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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE 
MAIG DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del deu de 
maig 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: 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Joan Díaz i Rull 
 
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 3 DE MAIG DE 
2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/017(336)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de maig 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, 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: 
 
Informar que els treballs de prospecció arqueològica de delimitació del solar on 
s’ha d’ubicar l’edifici educatiu d’ensenyament secundari i escola municipal de 
música, adjudicats a ABSIS Patrimoni Cultural (Enric Vilalta Ribé,), s’iniciaran el 
dia 14 del corrent i es perllongaran durant tota una setmana. Atès que no es 
disposarà de la zona d’aparcament i com a solució transitòria, prèvia conformitat 
del centre i a criteri tècnic, es tallarà la circulació d’entrada des de la T-203 al camí 
de Tarragona, convertint els dos carrils en un únic sentit de circulació i s’accedirà 
al centre des de l’interior de la vila o des del carrer de les escoles noves. Al vigilant 
de torn li donarà suport personal de la brigada degudament equipat i a més, el 
centre obrirà les seves portes 15 minuts abans al matí per permetre l’entrada 
esgraonada de l’alumnat. Un cop els alumnes hagin accedit al centre es 
restabliran les condicions normals de circulació. Durant aquests dies s’enviarà 
nota informativa als pares i es posaran cartells a l’efecte per informar als veïns de 
la part alta del carrer de França. 
 
Finalment, informar que, en virtut del conveni marc de col·laboració entre el Servei 
Català del Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i 
sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, aprovat per acord 
del Ple de l’ajuntament de 18 d’abril de 2002, i prèviament a la imposició de la 
sanció, l’ajuntament posarà uns avisos als presumptes infractors perquè cessin 
en la seva conducta. En cas de persistir, es procedirà a la seva denúncia i sanció 
per part del SCT. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS. 

(CODI1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Emissió d’informe tècnic pericial sobre l’estat dels arbres situats als 
carrers de la Generalitat i Pere III el Cerimoniós de la urbanització Parc 
de Llevant i alternatives d’actuació per l’afectació sobre el ferm.  

- Subministrament de 200 cadires de fusta plegables per a muntatge 
d’esdeveniments de l’ajuntament. 

- Subministrament de 15 taules de polietilè de 183x76 cm, plegables, per 
muntatge d’esdeveniments que organitza l’ajuntament. 

- Subministrament de pilones per a la delimitació d’espais a la via pública. 
Cinc per a la zona d’aparcament de l’antic escorxador i una per reposar 
la desapareguda de l’accés de la Torre d’en Guiu. 

- Subministrament d’utensilis, eines i maquinaria bàsica per a la brigada 
municipal. 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses i professionals degudament 
capacitades  per realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
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. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica 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 14.000 €. 
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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 l’emissió d’informe pericial sobre l’estat dels 

arbres situats als carrers de la Generalitat i Pere III el Cerimoniós de 
Parc de Llevant l’afectació al paviment i propostes d’actuació a  
l’Enginyera Tècnica Agrícola Sra. Montse Àlvarez Junyent, per la 
quantitat de 550 € de principal més 115,20 € en concepte d’IVA, 
essent el total de 665,20 € (sis-cents seixanta-cinc euros amb vint 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament el subministrament de 200 cadires de fusta 

plegables per muntatge d’esdeveniments a l’empresa LADE, auxiliar 
de l’espectacle, per la quantitat de 2.060 € de principal més 432,60 € 
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 2.492,60 € (dos-mil 
quatre-cents noranta-dos euros amb seixanta cèntims) d’acord amb 
allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Adjudicar directament el subministrament de 15 taules de polietilè de 

183x76 cm, plegables, a l’empresa COMAT&VALCO per la quantitat 
de 885 € de principal més 185,85 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 1.070,85 € (mil setanta euros amb vuitanta-cinc 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament el subministrament de 5 pilones metàl·liques, 4 

de fixes i una d’extraïble model Barcelona, per delimitar la zona 
d’accés al local del camí de la Font, actual seu de la colla de Diables 
del Catllar, a l’empresa Fundición Dúctil Fábregas, SAU, per la 
quantitat de 123 € de principal més 25,83 € corresponents al 21% 
d’IVA, essent el total de 148,83 € (cent quaranta-vuit euros amb 
vuitanta-tres cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
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d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. Adjudicar directament el subministrament d’una pilona extraïble  per 

reposar la que manca a la porta d’entrada de la Torre d’en Guiu, a 
l’empresa BENITO URBAN, SLU, per la quantitat de 144,67 € de 
principal més 30,38 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 
175,05 € (cent setanta-cinc euros amb cinc cèntims) d’acord amb allò 
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Sisè. Adjudicar directament el subministrament d’utensilis, eines i 

maquinària bàsica per a la brigada municipal, a l’empresa 
SUMINISTROS AGRÍCOLAS JARDICAMP, SL per la quantitat de 
2.090,16 € de principal més 438,93 € corresponents al 21% d’IVA, 
essent el total de 2.529,09 € (dos-mil cinc-cents vint-i-nou euros amb 
nou cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Setè. 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, 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 DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 11 – REMESA DE FACTURES MAIG (1) per un import de 44.612,87 
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 11 – REMESA DE FACTURES MAIG (1) i que 
ascendeix l’import total de 44.612,87 €. 

 
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, 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 LA SEGONA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE “CONSTRUCCIÓ D’UNA 
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (CODI 1.4.6 2017.034(681)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 2, corresponent als treballs realitzats durant el mes 
d’abril de 2018, que importen la quantitat de 55.248,98 € (cinquanta-cinc mil dos-
cents quaranta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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 adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de construcció d’una vorera al Camí de Tarragona, per 
import total de 55.248,98 € (cinquanta-cinc mil dos-cents quaranta-vuit 
euros amb noranta-vuit cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu 
pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
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, Teresa M. Canela i 
Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2018.018(345) 

Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA ACTA DE PREUS 

CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE 
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (CODI 1.4.6 
2017.034(681)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la segona acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes d’abril de 2018, que importen la quantitat de 20.208,43 € (vint-mil 
dos-cents vuit euros amb quaranta-tres cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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 adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la segona acta de preus contradictoris corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona, per import total de 20.208,43 € (vint-mil dos-cents vuit 
euros amb quaranta-tres cèntims d’euro). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 
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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, 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 LA SEGONA CERTIFICACIÓ 

ADDICIONAL DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA”, QUE 
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA SEÑALES GIROD, SL (CODI 1.4.6 
2017.034(681)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona i es varen adjudicar els treballs a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, 
per import de 94.473,67 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
78.077,41 €, pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la segona certificació addicional, corresponent als treballs realitzats durant 
el mes d’abril de 2018, que importen la quantitat de 20.208,43 € (vint-mil dos-
cents vuit euros amb quaranta-tres cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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

Primer.  Aprovar la segona certificació addicional corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’una vorera al Camí de 
Tarragona, per import total de 20.208,43 € (vint-mil dos-cents vuit 
euros amb quaranta-tres cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu 
pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària.” 

 
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, 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 D’APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE PER 

FINALITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA 
URBANITZACIÓ PINS MANOUS DEL CATLLAR” EN TANT QUE 
ADDENDA AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22 DEL 
POUM (CODI 6.2.5 2018.001).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per part de l’arquitecte Jonathan López Skoog s’ha elaborat el projecte per a 
la finalització de la xarxa de clavegueram de la Urbanització Pins Manous en 
tant que obra pendent de la d’urbanització i com addenda a aquell projecte. 
 
En data 4 de maig de 2017 l’arquitecte municipal, ha emès informe favorable. 
 
El Secretari Interventor ha emès informe jurídic favorable a l‘aprovació inicial 
del Projecte. 
 
L’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment 
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i definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació que estableix 
l’article 119.2 de la mateixa norma, el qual  determina que l’aprovació inicial s’ha 
d’adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació 
completa i que el projecte ha de ser posat a informació pública per un termini 
d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les persones interessades, 
amb citació personal. 
 
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 
2015/349, de 27 de juliol. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents 
acords:  
 
Primer.  Aprovar inicialment el Projecte per finalització de la xarxa de 

clavegueram de la Urbanització Pins Manous. 
 
Segon.  Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d‘un mes, 

mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
dins l‘àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament. 

 
Tercer.  Sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de les seves 

competències sectorials. 
 
Quart.  Requerir les empreses subministradores de serveis afectades per 

l’execució del Projecte aprovat per tal que emetin informe en el termini 
d‘un mes. 

 
Cinquè.  Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los 

audiència durant el termini d’un mes.” 
 
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, 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. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA DENUNCIA EFECTUADA 

PELS REPRESENTANTS SINDICALS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DEL PACTE DE CONDICIONS LABORAL VIGENT I 
OBERTURA DEL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (CODI 1.6 
2018.017(365)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant escrit de data 26 d’abril de 2018, registrat d’entrada a l’ajuntament 
el mateix dia amb el número 1668, els representants sindicals del personal 
funcionari i laboral de l’ajuntament formularen denúncia de l’acord de condicions 
de treball vigent i promogueren el procés de negociació col·lectiva, tot informant 
que practicaven la preceptiva comunicació a l'autoritat laboral competent. 
 
Essent escaient, prèviament a la constitució de la mesa de negociació, la 
realització de certs tràmits administratius i tasques internes d’organització, i tal 
com és pràctica habitual, esdevé convocar els representants sindicals del 
personal de l’ajuntament a una reunió de treball preparatòria per organitzar el 
procés de negociació i designar els membres de la mesa general. 
 
Alguns dels aspectes a determinar en aquesta sessió serien, a títol enunciatiu i 
no limitatiu, estil de negociació: declaració de voluntats, principis i criteris marc 
d’actuació, estructura de la mesa o meses de negociació, membres, 
programació de les sessions: data d’inici, període previst, freqüència, horari, lloc 
o llocs, matèries objecte de negociació, metodologia, assessories, etc.  
 
Acte seguit es pot constituir la mesa i procedir a l’aprovació de la documentació 
esmentada, i molt especialment, el calendari de negociacions.  
 
Examinat el contingut dels articles 32 a 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP), que regulen el procés de negociació col·lectiva. 
 
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 
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2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31 
d’octubre. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.  Donar-se per assabentat i impulsar el procés de negociació col·lectiva 

conjuntament amb els representants sindicals del personal funcionari 
i laboral de l’ajuntament, per a l’assoliment pactes i acords de 
condicions de treball dels empleats de l’ajuntament. 

 
Segon.  Convocar la primera reunió de treball i posterior constitució de la Mesa 

General de Negociació, de comú acord entre les parts, per al dia 22 
de maig de 2018, dins el termini d’un mes des de la promoció del 
procés. 

 
Tercer.  Nomenar com a representants de l’ajuntament en el procés de 

negociació el Sr. alcalde, qui actuarà com a president de la Mesa 
General de Negociació i al regidor de personal. 

 
Quart. Sol·licitar el suport del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació 

de Tarragona per a la designació de tècnics especialitzats que 
actuaran en qualitat d’assessors de l’ajuntament. 

 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord als representants sindicals del personal 

funcionari i laboral de l’ajuntament, als Serveis Territorials de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat i 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, en legal forma.” 

 
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, 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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10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN 

L’APROVACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN 
PROMOCIÓ INTERNA, DE QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIU, DE 
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR(CODI 1.6 
2018.0020(381)).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de govern local de dia 18 maig de 2017 es va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, en la qual es 
preveien, entre d’altres, quatre llocs de treball d’administratiu a proveir 
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, dels quatre 
llocs de treball d’administratiu, personal laboral, d’aquest ajuntament. 
 

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 adopti el següent acord: 
 

Primer.  Procedir a la convocatòria del 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 de l’any 2017 d’aquest ajuntament. 

 

Segon.  Aprovar les Bases d’aquesta convocatòria. 
 

Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler 
d’anuncis de la Casa de la Vila, a la seu electrònica 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, 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. 
 
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.  
      
      

      


