ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE
JULIOL DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda , sota la presidència
del Sr. Joan Morlà 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:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
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 11 DE JULIOL DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de juliol de 2019, 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo..
Abstencions: cap
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Davant les queixes de veïns de la localitat per les concentracions de
persones a les escales de la costa i el soroll que fan en horari nocturn,
aquesta alcaldia parlarà amb els responsables del cos de Mossos d’Esquadra
a la demarcació per concertar actuacions dissuassòries després de tenir un
contacte previ. En el mateix sentit es procedeix respecte als patinadors i
eskaters que practiquen aquest esport més enllà de la mitjanit a la Plaça de l’1
d’Octubre, causant molèsties al veïnat i desperfectes al paviment.
- Els pares dels joves de la població responsables dels actes vandàlics a fets
a la pista esportiva de l’institut i les pintades a diferents indrets del municipi
han accedit a pagar els desperfectes ocasionats i la reposició dels elements
malmesos després de mantenir reunions tant amb uns com amb els altres.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2019 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal, s’ha elaborat la relació
número 10 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2019 (1) per un import de
63.737,34 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.
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Vist el que estableixen la base 13ena 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 l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, 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 a l’aprovació número 10 – REMESA DE FACTURES
JULIOL 2019 (1) i que ascendeix l’import total de 63.737,34 euros.
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 Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS A LES
PISTES ESPORTIVES DE TENNIS I PÀDEL DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament creu escaient i necessària l’automatització de les pistes de
pàdel, tennis i la porta dels vestuaris, així com també la contractació del
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manteniment d’aquest servei que consisteix en una pàgina web que permetrà
gestionar amb eficiència les reserves, els horaris, els usuaris i les obertures
de les portes segons la reserva de cada usuari.
A més, el pagament de les reserves es farà mitjançant una TPV (Terminal
Punt de Venda) virtual, de titularitat municipal, ja que es tracta d’una taxa
pública.
Per l’adquisició del material necessari per aquesta automatització i pel
manteniment anual de la pàgina web de gestió, s’ha demanat pressupost a les
següents empreses:

EMPRESA

PREU
MATERIAL

MANTENIMENT
ANUAL

QUOTA
MENSUAL

EPIC SOLUTIONS SL

2.874,66 €

1.481,04 €

123,42 €

CLICK & PADEL SL

2.165,31 €

1.292,28 €

107,69 €

SOFTNEOS ENGINEERING AND
COMPUTER SERVICES SL

2.164,69 €

1.161,60 €

96,80 €

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
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 el decret 2019/532, de 5 de juliol.
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 15.000 euros i que en aquest supòsit es
podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
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incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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.- Adjudicar el subministrament del material i la contractació del
manteniment, descrits en la part expositiva d’aquesta proposta,
necessaris per l’automatització de les pistes de pàdel, tennis i
vestidors, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa SoftNeos Engineering and Computer Service SL, per un
import total de dos mil set-cents quaranta nou euros (2.749,00 €),
més cinc-cents setanta-set euros amb vint-i-nou cèntims (577,29 €)
en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de tres mil tres-cents vint-i-sis
euros amb vint-i-nou cèntims (3.326,29 €), IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 342/62326 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzades les prestacions, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’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 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
6

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ DELS VINILS AMB LA IMATGE INSTITUCIONAL PER A
LES VIDRIERES DE LES PISTES DE PÀDEL DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament creu escaient i necessària la instal·lació de vinils corporatius de
doble cara als vidres laterals de les pistes de pàdel.
Pel subministrament i col·locació d’aquests vinils s’han sol·licitat pressupostos
a les següents empreses:
EMPRESA

IMPORT

IVA

TOTAL

JOSEP M. SOLÉ BOADA

658,00 €

138,18 €

796,18 €

COMASLAQ SL

835,00 €

175,35 €

1.010,35 €

ISAAC ANGUERA BERNABÉ

913,94 €

191,93 €

1.105,87 €

Valorada com a l’oferta més avantatjosa la presentada pel contractista Sr.
Josep M Solé Boada, es proposa com adjudicatàri del subministrament i
col·locació dels vinils corporatius esmentats.
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
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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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 el decret 2019/532, de 5 de juliol.
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 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.
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.- Adjudicar el subministrament i col·locació dels vinils corporatius a
les pistes de pàdel, mitjançant el procediment del contracte menor,
al contractista Josep M Solé Boada per un import total de sis-cents
cinquanta-vuit euros (658,00 €), més cent trenta-vuit euros amb
divuit cèntims (138,18 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de set cents noranta-sis
euros amb divuit cèntims (796,18 €) IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 342/21202 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzades les prestacions, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’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 de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
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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.”
8

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT I TAC 12 PER A LA PUBLICITAT AL MUNICIPI
DURANT EL 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’ajuntament, conscient de la importància d’una adequada difusió de l’oferta
turística i cultural del municipi, creu necessari contractar l’enregistrament de 4
magazines d’estiu, en els quals es donarà a conèixer l’activitat de la població i
les seves entitats, i 180 espots publicitaris a les campanyes de Tacdotze
televisió. A més, aquesta contractació inclou també l’esponsorització, de
setembre a desembre, del programa esportiu “Dorsal 12”. A canvi d’aquestes
col·laboracions, Tacdotze televisió promocionarà aquells tres o quatre
esdeveniments del municipi que, al llarg de l’any, l’ajuntament consideri més
importants.
L’empresa Tacdotze Entitat Pública Empresarial, un canal de Televisió de
proximitat equipat convenientment per afavorir la difusió, el coneixement i al
divulgació dels principals esdeveniments del territori, que compta amb la
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca, ha formulat la seva
oferta econòmica per un import de 3.990,00 euros més 837,90 € del 21%
d’IVA fent un total de 4.827,90 euros.
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
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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
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 el Decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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.
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.- Adjudicar la contractació dels 180 espots publicitaris, de
l’enregistrament dels 4 magazines d’estiu i de l’esponsorització d’un
programa esportiu, tal i com es descriu a la part expositiva d’aquesta
proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a la
televisió pública del camp de Tarragona Tacdotze, per un import
total de 3.990,00 euros més 837,90 € en concepte d’IVA. total de
4.827,90 euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre mil vuit-cents vint-i-set
euros amb noranta cèntims (4.827,90 €), amb càrrec a la partida
22602 del pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària 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 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 Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DEL
DRET A LA PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ PER INCAPACITAT
TEMPORAL AMB CÀRREC A L’AJUNTAMENT A L’HAVER-SE EXTINGIT
LA COMISSIÓ DE SERVEIS DEL FUNCIONARI QUE ES TROBAVA EN
AQUESTA SITUACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/239, de 22 de març de 2019 es va
reconèixer al Sr. J R G, amb DNI ***6577**, funcionari d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional, secretari interventor de l’ajuntament i
amb efectes des de la data de 30 de novembre de 2018 el dret a percebre
prestació per incapacitat temporal mentre es mantinguessin les condicions del
moment del reconeixement, atès el règim previst a la disposició transitòria
cinquena Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra en el Règim
General de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social dels
funcionaris de l'Administració Local.
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D’acord amb la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de
data 24 de maig de 2017 i l’acta de presa de possessió del dia 1 de juny de
2017 el Sr. JRG ocupava la plaça de secretaria intervenció de l’ajuntament
amb caràcter provisional mitjançant el sistema extraordinari de provisió de
comissió de serveis.
L’article 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, regula la situació de comissió de serveis i n’estableix una durada
màxima de d’un any, prorrogable per un període igual.
Es pacífica doctrina que el finiment del termini abans referit comporta el
reingrés automàtica del funcionari a la plaça d’origen, quedant desvinculat de
l’administració de destí. Especialment en aquest sentit escau citar el fonament
de dret segon, apartat primer in fine de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Castella La manxa número 1171/2004, de 30 de juliol, que diu
textualment: “En el presente caso, estamos ante un funcionario en comisión
de Servicio que ha cesado automáticamente por la incorporación de un titular,
y que comunica, desde una situación de incapacidad temporal, su cese y
situación al Ayuntamiento donde tiene la plaza en propiedad, por lo que a
partir del cese se desvincula del Ayuntamiento de destino y desde ese
momento, al estar vigente, aunque suspendida la obligación de actividad, no
por ello su empleador deja de ser el Ayuntamiento de Membrilla que es quien
debe asumir esas obligaciones de Seguridad Social. Al entenderlo así la
sentencia de instancia nada que rectificar en su decisión.”.
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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Primer.- Declarar extingit el dret a percebre prestació per incapacitat
temporal a favor del Sr. J R G, amb DNI ***6577**, funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, secretari
interventor de l’ajuntament, amb efectes des de la data de 01-062019, el mentre es mantinguin les condicions del moment del
reconeixement.
Segon.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a la persona interessada, a
la intervenció municipal i a la Diputació de Tarragona.
Tercer.- Recursos: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i
de conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte
dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a
l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una
disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, de conformitat amb allò que disposa l’article 117 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició
del recurs de reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà
entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de
Tarragona.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu.
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b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi
procedent.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LES BASES REGULADORES DE LA
DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ, TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, D’UN LLOC DE
TREBALL D’AGUTZIL, DE PERSONAL FUNCIONARI, DE AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit presentat en data 24 de juny de 2019, al que se li assignà el
registre d’entrada núm. 2019/2568, el Sr. Francesc Iborra Martínez, delegat de
personal funcionari i secretari de la Mesa General de Negociació de
l’ajuntament, interposà recurs de reposició contra les bases que regeixen el
procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna,
d’un lloc de treball d’agutzil, personal funcionari, d’aquest ajuntament per
entendre que era preceptiu negociar prèviament el contingut d’aquestes amb
la representació del personal, sense negociació col·lectiva al respecte.
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 4 d’abril de 2019 es va
aprovar la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició,
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torn de promoció interna, d’un lloc de treball d’agutzil, de personal funcionari,
de l’ajuntament.
14

La convocatòria fou publicitada mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial
de la Província de data 26 d’abril de 2019 (CVE 2019-03880) al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 7882, de 24 de maig de 2019 (CVEDOGC-A-19141016-2019) i a la seu electrònica de l’ajuntament.
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 28 de març de 2019 es
va aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2019, en la qual es
preveia, entre d’altres, un lloc de treball d’agutzil a proveir mitjançant promoció
interna. L’oferta pública d’ocupació fou publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7854, de 15 d’abril de 2019.
NORMATIVA APLICABLE.
1. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).
2. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (TRET).
3. Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la funció
pública.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
5. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que conté el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que es
consideri de caràcter bàsic (TRRL).
6. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPEELL).
7. 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 (TRLMRLC).
8. 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.
9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
10. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF).
11. Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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El secretari interventor acctal. ha emès l’informe que a continuació es
transcriu en els seus apartats de fonamentació jurídica i conclusions:
“III FONAMENTS DE DRET
III.1. El primer fonament del recurs es limita a citar quins són els principis
generals a que resta sotmesa la negociació col·lectiva de les condicions de
treball dels funcionaris públics recollits a l’art. 33.1 TREBEP i la remissió
normativa que vers l’article 37 TREBEP fa el Reglament de la Mesa General
de Negociació constituïda als efectes escaients al seu dia.
III.2. El segon fonament del recurs plantejat reprodueix l’art. 37.1 lletra c del
TREBEP relatiu a les matèries objecte de negociació col·lectiva. També cita la
STS de 6 d’octubre de 2018 (recurs 2966/2005).
Obvia la part recurrent que el mateix article 37 TREBEP, en el seu apartat
segon cita les matèries excloses de l’obligació de negociació col·lectiva, i
entre elles, les lletres a i e que, respectivament deixen fora d’aquest àmbit les
decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats
d'organització i la regulació i determinació concreta, en cada cas, dels
sistemes, criteris, òrgans i procediments d’accés a l’ocupació pública i la
promoció professional.
III.3. El tercer fonament del recurs versa sobre les normes legals imperatives
objecte de negociació entre les que el recurrent inclou els criteris generals
sobre les ofertes d’ocupació, les relacions de llocs de treball o les normes que
fixen els criteris generals en matèria de selecció, accés carrera i provisió.
El quart fonament del recurs posa de manifest una presumia contravenció dels
principis de legalitat i transparència en el procés de negociació col·lectiva per
quant s’ha prescindit de la negociació prèvia.
Així, sobta que l’ara recurrent, entre d’altres documents i actes, no al·legués
res respecte de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i ara plantegi qüestió
respecte de les bases reguladores del procés de selecció concret, essent
aquesta una matèria pròpia de les potestats d'organització de l’ajuntament.
III.4. L’acord de condicions laborals del personal funcionari de l’ajuntament del
Catllar en el seu article 5 preveu la creació d’una comissió paritària que a
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hores d’ara encara no ha estat constituïda i respecte de la qual es podrien
entendre conferides les facultats expressades pel recurrent.
16

III.5. La SAN de 18 de gener de 2017 número 85/2017 i la STSJ de Castella i
Lleó número 77/2018, de 4 de maig, consideren com a no preceptiva la
negociació de les condicions de cada procés selectiu, essent de caràcter
necessari en la normativa general que afecti a tots els processos, respectant
en tot cas els principis de legalitat, jerarquia i competència.
III.6. Règim de recursos.
Contra la resolució del recurs de reposició, 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.
IV CONCLUSIONS
En virtut de tot el que s’ha exposat, escau denegar el recurs, doncs
l’ajuntament ha actuat de conformitat a dret en el procés, respectant els
principis de legalitat, jerarquia i competència, entenent que en cap cas la
matèria objecte del recurs ha de ser negociada prèviament a la seva
aprovació en virtut de l’article 37.2 TREBEP.”
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 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat mitjançant escrit
presentat en data 24 de juny de 2019, amb registre d’entrada núm.
2019/2568, pel Sr. Francesc Iborra Martínez, delegat de personal
funcionari i secretari de la Mesa General de Negociació de
l’ajuntament, contra les bases que regeixen el procés de selecció,
mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, d’un lloc de
treball d’agutzil, personal funcionari, d’aquest ajuntament, d’acord
amb l’informe jurídic transcrit a la part expositiva del present acord.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al recurrent, als representants del
personal de l’ajuntament i a les demés persones interessades en el
mateix.
Tercer.- Informar als interessats que contra la resolució del recurs de
reposició, 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.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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 són tres quarts de set 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.
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