AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23
D’AGOST DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de deu del matí del vint-i-tres
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:
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 16 D’AGOST
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.0031(589)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 d’agost 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
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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:
Durant la segona quinzena de setembre de 2018 s’obrirà la convocatòria, de la
subvenció WiFi4EU per finançar la instal·lació de punts WiFi gratuïts en espais
públics
S’han portat ha terme les proves selectives del concurs oposició per promoció
interna de 4 auxiliars administratius a administratius (grup C1).
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI PER AL
FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE
TITULARITAT MUNICIPAL I DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL EN ESCOLES RURALS (CODI 2.2.5.1 2018.019(601)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 27 de
juliol de 2018 s’ha aprovat, entre d’altres, la convocatòria i les bases del
programa extraordinari per al funcionament de les llars d’infants públiques de
titularitat municipal i del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. Curs
2017-2018.
Examinada la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha suportat o
obtingut l’ajuntament i demés documents que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona, per a la concessió de subvencions per al funcionament
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de les llars d’infants públiques de titularitat municipal per al curs 20172018.
Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.”

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’APROVACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS DEL
PROFESSORAT QUE PRESTA SERVEIS EN ELS DIFERENTS
ENSENYAMENTS QUE IMPARTEIX L’AJUNTAMENT (CODI 1.6
2018.033(608)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Els professors d’ensenyaments musicals, d’idiomes i del mestre de plàstica
que l’ajuntament té contractats en règim laboral, fixes discontinus i a temps
parcial presenten certes particularitats que cal concertar-les, ja que ara mateix
no es disposa de conveni col·lectiu de treballadors, tot i que actualment està en
fase de negociació a l’espera d’aprovar-se breument pel Ple.
Als efectes d’evitar interpretacions divergents i establir criteris al respecte, vista
la casuística que cada any es produeix, i fins disposar d’un conveni col·lectiu
que reguli aquestes qüestions o estableixi les pautes per interpretar-les, s’han
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d’establir entre les parts del contracte i amb respecte als principis rectors del
dret laboral.
Havent-se consensuat amb els representants sindicals del personal laboral i
funcionari de l’ajuntament, s’han mirat d’especificar el màxim les peculiaritats
dels col·lectius depenents de la regidoria d’ensenyament, i els quals quedaran
fixats de la següent manera:
“CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT DEPENENT DE LA
REGIDORIA D’ENSENYAMENT.
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
És d’aplicació a tot el professorat depenent de l’Ajuntament del Catllar de la
regidoria d’ensenyament (ensenyaments musicals, ensenyaments d’idiomes,
ensenyaments de plàstica).
Tots els aspectes que no quedin reflectits dins d’aquest annex s’aplicaran
segons el conveni general del personal laboral d’aquesta Corporació, o
normativa d’aplicació.
2. JORNADA DE TREBALL
2.1 La jornada setmanal i anual de permanència als centres del personal docent
serà la mateixa que estableix la normativa del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per al personal dels seus centres d’ensenyament
primari i secundari. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals, d’acord
amb les necessitats del servei i distribuïdes de la següent manera:
· Pels professors dels ensenyaments musicals i de plàstica serà:
24 hores lectives
6
hores no lectives de permanència fixa al centre
7,5 hores en horari no fix que no necessàriament es realitzaran al
centre
· Pel personal llicenciat dels ensenyaments d’idiomes serà:
19 hores lectives
9
hores no lectives de permanència fixa al centre
9,5 hores en horari no fix que no necessàriament es realitzaran al
centre
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2.2 El treballador/a que desenvolupi tasques de coordinació i gestió del
col·lectiu podrà reduir-se de l’horari fixat anteriorment un màxim de 4 hores
lectives i 2 hores en horari no fix.
2.3 S’entén per hora lectiva la classe durant la qual el professor/a realitzarà la
seva funció docent, que consisteix en l’explicació pràctica i oral, realització
d’exercicis pràctics o escrits i preguntes als alumnes.
2.4 S’entén per hores no lectives totes aquelles que, efectuades dins del centre
i en horari fix, tinguin relació amb l’ensenyament tals com les hores de reunió
d’avaluació, claustres, reunions de departaments i coordinació, guàrdies,
entrevistes amb els pares dels alumnes, concerts, intercanvis, audicions,
participacions en actes del poble.
Caldrà preveure quan hi hagin concerts o intercanvis, de guardar-se les hores
setmanals no lectives corresponents a aquella setmana per tal que puguin ser
compensades amb les de l’event, i no computar-se com a hores extraordinàries.
2.5 S’entén per hores en horari no fix aquelles que, realitzades a criteri del
professor, sense horari fix ni subjecte a control, es dediquen a la preparació de
classes, correcció de treballs i exàmens, formació i d’altres activitats
necessàries per el desenvolupament de l’activitat docent. Els cursos o jornades
formatives s’hauran de fer fora de les jornades lectives.
2.6 La jornada de treball prevista pel personal docent vindrà establerta per les
necessitats que es generin per cada curs concret, en funció de la demanda
existent per a cada especialitat musical, d’idiomes i de plàstica.
2.7 Degut a que l’horari de classes dels ensenyaments musicals i d’idiomes es
porta a terme majoritàriament per les tardes, de les 16 a les 21 hores, la jornada
del personal docent d’aquests col·lectius es realitzarà majoritàriament en horari
de tarda. Abans de l’inici de cada curs concret la direcció del centre establirà
l’horari de cada professor en funció de les necessitats del centre. Així mateix,
l’horari del mestre/a de plàstica es fixarà a l’inici del curs escolar segons l’horari
que fixi la direcció del centre educatiu on impartirà les classes (Institut-Escola
L’Agulla).
2.8 Es consideraran dies lectius els que es fixen en el calendari escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
3. DIES DE PRESÈNCIA AL CENTRE
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3.1. Tot el personal docent contractat a temps parcial fins a un 25% de la
jornada ha de tenir presència física al centre un mínim d’1 dia a la setmana, de
dilluns a divendres durant el període lectiu.
3.2. Tot el personal docent contractat a temps parcial entre un 25% i 49% de la
jornada ha de tenir presència física al centre un mínim de dos dies a la setmana,
de dilluns a divendres durant el període lectiu.
3.3. Tot el personal docent contractat a temps parcial entre un 50% i 69% de la
jornada ha de tenir presència física al centre un mínim de tres dies a la setmana,
de dilluns a divendres durant el període lectiu.
3.4. Tot el personal docent contractat a temps parcial entre un 70% i 89% de la
jornada ha de tenir presència física al centre un mínim de quatre dies a la
setmana, de dilluns a divendres durant el període lectiu.
3.5. Tot el personal docent contractat a temps parcial entre un 90% i 100% de
la jornada ha de tenir presència física al centre un mínim de cinc dies a la
setmana, de dilluns a divendres durant el període lectiu.
4. VACANCES
El seu gaudiment es produirà obligatòriament un cop finalitzades les classes
lectives del mes de juny i fins a la finalització del contracte. Si és necessari
s’allargarà el període de finalització del contracte
5. DIES D’ASSUMPTES PERSONALS
Atesa l’especial distribució de l’horari d’aquest personal, vinculat al curs
educatiu, els dies d’assumptes personals queden absorbits i compensats en les
vacances de Nadal i Setmana Santa, i en els quatre dies festius de lliure
disposició, que s’acordi amb les direccions dels centres educatius públics del
municipi, que corresponen a tres dies de lliure disposició més un dia de festa
local d’hivern.
6. EXCEDÈNCIES I/O REDUCCIÓ DE JORNADA
Si algun professor/a vol demanar excedència o reducció de jornada ho farà per
un període igual al curs escolar, és a dir, de setembre a juny. En tot cas, si és
un període inferior la data d’acabament sempre serà com a màxim el 30 de juny.
Nogensmenys, aquest període es podrà varia per causes justificades
degudament apreciades pel consistori i en casos excepcionals.”
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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 data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar les condicions laborals de tot el personal depenent de la
regidoria d’ensenyament d’aquest ajuntament, a partir del proper curs
2018-2019 i en endavant, fixades a la part expositiva de la present
resolució.

Segon.

Notificar aquest acord als interessats en legal forma, als
representants sindicals de l’ajuntament i a la intervenció municipal,
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.
5.

PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE BÉ NO UTILITZABLE I POSTERIOR
VENDA DIRECTA (CODI 2.1 2018.004(611)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant providència de l’alcaldia de data 16 d’agost de 2018 s’inicià l’expedient
administratiu per a la declaració com a bé no utilitzable de la motocicleta de
propietat municipal YAMAHA XT 600E, amb placa de matrícula T-8450-AB, i
número de bastidor JYA3TBS06LA020213.
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En data 16 d’agost de 2018 l’enginyer tècnic industrial de l’ajuntament ha emès
informe en que declara el bé com a no utilitzable en tant que no es susceptible de
ser utilitzat per al servei públic ni ser normalment aprofitat, perquè el seu estat
actual no garanteix cap tipus de seguretat, requereix una elevada inversió per a
la seva adequació, superior al valor del vehicle i no es pot garantir que la reparació
sigui efectiva pel seu bon funcionament posterior. Alhora li aprecia un valor
residual de 275 €, molt per sota del 25% del seu valor d’adquisició.
El veí Sr. J M S B, amb DNI XXXXX050Q, ha manifestat la seva voluntat d’adquirir
el vehicle de forma directa i, informat al respecte, pel valor resultant de l’informe
ara citat, havent-se doncs, donat compliment al tràmit d’audiència preceptiu a
l’interessat, a més de requerir-lo a l’acceptació expressa de la taxació practicada,
que ha de constituir el preu de venda dels béns no utilitzables en qüestió.
Vist l’informe del secretari interventor de data 16 d’agost de 2018 en quant al
procediment a seguir i l’adequació de l’actuació a la legalitat vigent.
D’acord amb l’article 13 del Reglament de patrimoni dels ens locals, tenen la
consideració de béns no utilitzables aquells que, per deteriorament, depreciació
o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a l’aprofitament normal,
ateses la seva naturalesa i destinació.
Els béns declarats no utilitzables són susceptibles de venda directa, sense
subhasta, d’acord amb allò que disposa l’article 45 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Així mateix, d’acord amb l’article 143 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques estableix que es considerarà obsolet
o deteriorat per al se ús els béns amb un valor de taxació en el moment de la
venda inferior al 25% del cost de la seva adquisició.
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 adopti el següents acords:
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Primer.

Declarar no utilitzable el bé moble propietat de l’ajuntament motocicleta
marca YAMAHA, model XT 600E, amb placa de matrícula T-8450-AB,
i número de bastidor JYA3TBS06LA020213.

Segon.

Anotar a l’inventari de béns municipal la declaració precedent, passant
el bé esmentat a quedar qualificat de patrimonial.

Tercer.

Aprovar l’alienació per venda directa al Sr. J M S B, amb DNI
XXXXX050Q, pel preu de 275 €, del bé relacionat a l’apartat primer
d’aquesta resolució.

Quart

Requerir l’interessat perquè comparegui en aquest ajuntament dins el
termini dels 10 dies següents a la notificació del present acord per
signar el contracte de compravenda corresponent, rebre la possessió
del bé i liquidar el preu establert.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat 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, 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 tres quarts d’onze 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.
L’Alcalde

El Secretari.
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