AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE
JULIOL DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de deu del matí del vint-i-set
de juliol 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 Guillen i Montserrat
M. Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI ACCIDENTAL:
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 19 DE JULIOL
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/027(552)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
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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:
- En el marc de la convocatòria d’ajuts integrants del programa de mesures de
l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial
de Catalunya (PHM), programa de manteniment i conservació de lleres 20182019, gestionats i promoguts per l’Agència Catalana de l’Aigua, ens ha estat
atorgat un ajut per import de 11.262,99 €, corresponent al 80% del cost finançable
per actuar a la llera del riu Gaià, al tram del comellar de la Cativera i al de la via
del tren d’alta velocitat, d’acord amb la memòria valorada aprovada al seu dia.
- Durant aquesta darrers dies s’estan rebent dels Serveis Territorials d'Agricultura
Ramaderia Pesca Alimentació i Medi Natural a Tarragona autoritzacions de
batudes de porc senglar promogudes pels acotats de caça de la localitat, algunes
d’elles en la modalitat d’esperes nocturnes. Per evitar molèsties i ensurts i per
garantir una major seguretat de les persones, hem procedit a notificar d’aquestes
activitats als presidents de les urbanitzacions més properes als punts d’espera
perquè facin extensiva la informació als residents.
- Arran de la sol·licitud d’aquest ajuntament, informar que la Comissió Assessora
del Seguici Popular de Tarragona va desestimar la petició de participació a la
cercavila de la nostra festa major, prevista per al dia 25 d’agost, per manca de
conformitat dels seus portadors i per prohibició de participació en trobades on, diu
textualment, “no se segueixin els criteris selectius quant a la qualitat artística dels
participants”. Lamentem aquesta absència.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

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

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 18 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2018 (2) per un import de
42.432,94 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 18 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2018 (2) i
que ascendeix l’import total de 42.432,94 €.

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’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS
(CODI 1.4.6 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:
- Comprar 100 banderes del Catllar 80 x 120 cm per utilitzar en actes diversos
i per vendre al públic.
- Restituir un punt de llum al carrer Segrià, de la urb. Pins Manous 3.
- Restituir una columna i punt de llum al carrer del Salze, de la urb. Masia
Boronat, produït per la col·lisió d’un vehicle.
- Restituir una columna i punt de llum al carrer Pep Ventura, de la urb. El Mèdol,
produït per la col·lisió d’un vehicle.
- Adquirir 10 plafons addicionals d’escenari, per a la realització d’actes diversos
dins el terme municipal.
- Adquirir material informàtic divers pel bon funcionament dels sistemes
informàtics.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos.
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Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament la compra de 100 banderes del catllar, tamany
80x120 cm a l’empresa DOUBLET, SA, per la quantitat de 812,00 €
de principal més 170,52 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total
de 982,52 € (nou-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-dos
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i
amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Adjudicar directament els treballs de restitució d’un punt de llum al
carrer Segrià, de la urb. Pins Manous 3, a l’empresa BOSIR, SA per
la quantitat de 360,00 € de principal més 75,60 € corresponents al
21% d’IVA, essent el total de 435,60 € (quatre-cents trenta-cinc 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 els treballs de restitució d’una columna de llum
i el seu globus, produït per la col·lisió d’un vehicle, al carrer del Salze,
de la urb. Masia Boronat, a l’empresa BOSIR, SA per la quantitat de
898,18 € de principal més 188,62 € corresponents al 21% d’IVA,
essent el total de 1.086,80 € (mil vuitanta-sis euros amb vuitanta
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 els treballs de restitució d’una columna de llum,
produït per la col·lisió d’un vehicle, al carrer de Pep Ventura, de la
urb. El Mèdol, a l’empresa BOSIR, SA per la quantitat de 554,02 € de
principal més 116,34 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de
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670,36 € (sis-cents setanta euros amb trenta-sis cèntims) d’acord
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Cinquè. Adquirir diferent material per a la reparació del router wifi de la
biblioteca, ampliar la xarxa wifi de l’ajuntament, reparar la pantalla
publicitària del Centre Cultural, fer el trasllat d’instal·lacions de la
primera a la segona planta de l’ajuntament i adquisició d’un telèfon de
conferències per a la sala de reunions a la segona planta, als
adjudicataris Instant byte SL, B&W Handelsgesellschaft mbH,
Amazon EU S.A.R.L. i Lovities Technologies, per import total de
1.094,90 € de principal més 229,93 € corresponents al 21% d’IVA,
essent el total de 1.324,83 € (mil tres-cents vint-i-quatre euros amb
vuitanta-tres cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquest acord i amb la proposta efectuada per l’informàtic de
l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Sisè.

Adjudicar directament l’adquisició de 10 plafons addicionals
d’escenari pels diversos actes que es puguin realitzar dins el terme
municipal a l’empresa Comat&Valco, per import total de 2.720 € de
principal més 571,20 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de
3.291,20 € (tres mil dos-cents noranta-un 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.

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, 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’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
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LLUMINÀRIES PEL SECTOR DE MAS DE CARGOL (CODI 1.4.6
2017.043 (794)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es varen
adjudicar els contractes de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Mas de Cargol, corresponents als lots 1 i 2 a l’empresa ETRA
BONAL SA, pels imports de 18.483,74 € i 18.984,48 €, respectivament.
Examinat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa adjudicatària dels
treballs i atès l’informe favorable emès pel tècnic director de les obres.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
f) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, de mesures mínimes de seguretat
i salut en obres
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
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Primer.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista
adjudicatari del contracte, la mercantil ETRA BONAL, SA.

Segon.

Trametre el Pla als Serveis Territorials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.

Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb l’advertiment
que qualsevol modificació del pla de seguretat, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l’execució dels treballs, o bé per variacions en el projecte d’execució,
requerirà d’aprovació prèvia expressa, i s’haurà de comunicar d’acord
amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els interessats que
indica l’art. 7è.4 del citat RD.”

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 DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
LLUMINÀRIES PEL SECTOR DE COLL DE TAPIOLES (CODI 1.4.6
2017.044 (795)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es varen
adjudicar els contractes de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Coll de Tapioles, corresponents als lots 1, 2 i 3 a l’empresa ETRA
BONAL SA, pels imports de 11.063,79 € cadascun.
Examinat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa adjudicatària dels
treballs i atès l’informe favorable emès pel tècnic director de les obres.
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FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
f) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, de mesures mínimes de seguretat
i salut en obres
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista
adjudicatari del contracte, la mercantil ETRA BONAL, SA.

Segon.

Trametre el Pla als Serveis Territorials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.

Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb l’advertiment
que qualsevol modificació del pla de seguretat, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l’execució dels treballs, o bé per variacions en el projecte d’execució,
requerirà d’aprovació prèvia expressa, i s’haurà de comunicar d’acord
amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els interessats que
indica l’art. 7è.4 del citat RD.”
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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, 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 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
LLUMINÀRIES PEL SECTOR DE PINALBERT (CODI 1.4.6 2017.045
(796)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es varen
adjudicar els contractes de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Pinalbert, a l’empresa BOSIR, SA, per import de 20.236,04 €.
Examinat el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa adjudicatària dels
treballs i atès l’informe favorable emès pel tècnic director de les obres.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
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d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
f) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, de mesures mínimes de seguretat
i salut en obres
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista
adjudicatari del contracte, la mercantil BOSIR, SA.

Segon.

Trametre el Pla als Serveis Territorials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.

Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb l’advertiment
que qualsevol modificació del pla de seguretat, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l’execució dels treballs, o bé per variacions en el projecte d’execució,
requerirà d’aprovació prèvia expressa, i s’haurà de comunicar d’acord
amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els interessats que
indica l’art. 7è.4 del citat RD.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA D’EXECUCIÓ DE LES FRANGES
PERIMETRALS
CONTRA
INCENDIS
FORESTALS
A
LES
URBANITZACIONS LA CATIVERA, MAS DE COSME I MAS DE
GEREMBÍ QUE PRESENTA L’ADJUDICATARI JORDI BOVÉ I FRAGA
(BOGA) (CODI 1.4.6 2018.022(299)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 17 de maig de 2018 es va aprovar
l’execució de les franges perimetrals contra incendis forestals a les
urbanitzacions La Cativera, Mas de Cosme i Mas de Gerembí i es varen
adjudicar els treballs a Jordi Bové i Fraga (BOGA) per un import d’11.500 € més
2.415 € d’IVA, essent el total de 13.915 €.
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat la certificació d’obra corresponent a tots els treballs realitzats, que importa
la quantitat de 13.915 € (tretze-mil nou-cents quinze euros).
L’obra està parcialment finançada amb recursos provinents de la Diputació de
Tarragona per a la prevenció local d’incendis forestals, anualitat de 2017.
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 l’única certificació corresponent a l’execució de les franges
perimetrals contra incendis forestals a les urbanitzacions La Cativera,
Mas de Cosme i Mas de Gerembí, per import total de 13.915 € (tretzemil nou-cents quinze euros), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’adjudicatari.”

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
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA
DE
RESOLUCIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PROMOGUT PER LA SRA. R R G
CONTRA L’AJUNTAMENT (CODI 1.5 2018.004(321)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist que, amb data 19 d’abril de 2018, es va iniciar expedient de responsabilitat
patrimonial 2018.004(321), a fi de determinar si existia responsabilitat per part
d'aquest ajuntament en relació amb l’escrit presentat pe la persona R R G, arran
de la punxada del pneumàtic posterior dret del seu vehicle marca Fiat, model
Punto, matrícula 889X-GJ(X),com a conseqüència del de l’estat en que es
trobava la reixa pluvial que hi ha en el pas de vianants de l’avinguda Catalunya,
just davant de la Plaça de Pau Sulé Mensa, i si el dany era efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.
Vist que es van finalitzar tots els actes d'instrucció necessaris per a la
determinació, coneixement i comprovació dels fets i consta proposta de
resolució al respecte, reconeixent la responsabilitat de l’ajuntament en tant que
responsable del manteniment de l’element concret causant del desperfecte.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vista la proposta de
resolució de l'Instructor, i de conformitat amb l'establert en article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació
en relació amb els articles 81 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
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.

Reconèixer a la persona R R G el dret a rebre una indemnització com
a conseqüència dels danys soferts en els seus béns pel funcionament
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del servei, que han estat els següents: punxada del pneumàtic
posterior dret del seu vehicle marca Fiat, model Punto, matrícula
889X-GJ(X), essent la seva valoració de 80,79 € (vuitanta euros amb
setanta-nou cèntims) havent estat confirmada la relació de causalitat
entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda.
Segon.

La quantitat de la indemnització és de 80,79 € (vuitanta euros amb
setanta-nou cèntims), que serà pagada mitjançant transferència
bancària al compte que designi la persona interessada, essent el
sistema emprat per a la valoració dels danys el reconeixement com a
adequada de la despesa aportada per la part mitjançant factura del
taller on es va produir la reparació del pneumàtica afectat.

Tercer.

Notificar a la interessada aquesta Resolució tot advertint-la que contra
la mateixa, atès que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant
aquest
ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de
la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 77 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de
les Administracions Públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Tot això sens perjudici dels
recursos que pugui interposar que pogués estimar més convenient al
seu dret.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES BASES
QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA DE
DIFERENTS ESPECIALITATS (CODI 1.6 2018.029(573)).
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, nou llocs de treball de professors de música a proveir
mitjançant concurs oposició lliure.
Mentre no es treuen les places definitives de professors de música, és
necessari cobrir diferents eventualitats o necessitats de professors de música
de diferents especialitats, com a personal temporal, i per aquest motiu cal crear
una borsa de treball de professors de música.
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la selecció, mitjançant concurs, d’una borsa de treball de professors de música
com a 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 una
borsa de treball de professors de música de l’Escola municipal de
música de l’ajuntament del Catllar.

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 i a la seu electrònica.

1.2.2.2 2018.028(560)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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:
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 les deu del matí, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
El Secretari acctal.

L’Alcalde.
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