ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
NOVEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-vuit de
novembre de dos mil dinou, 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén 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 21 DE NOVEMBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de novembre 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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Davant l’imminent inici de les obres de construcció de l’edifici de l’Escola
Municipal de Música i l’Institut s’ha procedit a la implementació de la
modificació de la circulació prevista a la part alta del carrer de França amb
l’objectiu que el veïnat integri la solució adoptada abans de l’inici del trànsit
que aportarà l’execució de l’obra.
- Informar que s’ha manifestat el suport de l’ajuntament a la Direcció de
l’Institut Escola l’Agulla per impartir els ensenyaments no obligatoris
corresponents al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i
Turística, tal i com ens havien sol·licitat.
- El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Carles Guillén que informa que en data
d’avui i a la una del migdia ha assistit a la reunió plenària de la Taula de
Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari de Mas Enric. Entre
els temes debatuts i tractats en destaquen el pla de treball de 2020, els nous
programes d’intervenció de les necessitats o el programa marc de prevenció
del suïcidi.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2019 (2)

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 18 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2019 (2) per
un import de 17.493,33 euros.

JORDI CABRE MARTORELL
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12/12/2019 Secretari-Interventor
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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 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

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 2015/349, 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 18 – REMESA DE FACTURES
NOVEMBRE 2019 (2) i que ascendeix l’import total de 17.493,33
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:

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENTS AL MES DE
NOVEMBRE DE 2019
Es dona compte de la següent proposta:
Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de novembre de 2019,
número 2019/1687, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Base 17. Nòmina del personal
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant
disposició expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per
transferència als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per
escrit pel funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà
d’acord amb les regles següents:
I.

L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple
suposa l’autorització de la despesa derivada de les retribucions
bàsiques i complementàries. Per l’import corresponent als llocs de
treball ocupats efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar
l’exercici.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2019, que es transcriuen a continuació:
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II.

Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha
d’elevar a l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o
les liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius
documents “AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà
de satisfer en el temps que resti d’exercici.

JOAN MORLÀ I MENSA

V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent
document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes
bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de
2018 i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que
existeix consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de
despeses del pressupost municipal de l'exercici 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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha
de tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les
cotitzacions previstes. Les possibles variacions originen documents
complementaris o inversos d’aquell document.
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De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
6

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de novembre de 2019, i la fiscalització i el pagament de la despesa
per part de l’interventor amb el següent desglossament:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

80.832,00 €
20.175,91 €
60.656,09 €
49.189,78 €

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.”

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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DELS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES
DE DESEMBRE DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent a la paga extraordinària de
desembre de 2019, número 2019/1802, que inclou les retribucions bàsiques i

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:
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Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2019, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant
disposició expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.

JOAN MORLÀ I MENSA

El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per
transferència als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per
escrit pel funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà
d’acord amb les regles següents:
I.

L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple
suposa l’autorització de la despesa derivada de les retribucions
bàsiques i complementàries. Per l’import corresponent als llocs de
treball ocupats efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar
l’exercici.

II.

Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha
d’elevar a l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.

III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o
les liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius
documents “AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà
de satisfer en el temps que resti d’exercici.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
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7296ccfa52574bce8731c5752ac768b2001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha
de tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les
cotitzacions previstes. Les possibles variacions originen documents
complementaris o inversos d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent
document “AD”.

JOAN MORLÀ I MENSA

VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de la paga
extraordinària dels empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes
Assessors SL, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data
14 de juny de 2018 i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es
manifesta que existeix consignació pressupostària adequada i suficient en
l'estat de despeses del pressupost municipal de l'exercici 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 conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a la paga extraordinària
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes de
desembre de 2019, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:

JORDI CABRE MARTORELL
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Firma 2 de 2
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VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes
bases.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:
Segon.

47.942,93 €
0,00 €
47.942,93 €
40.468,32 €

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL
SOFTWARE I HARDWARE NECESSARIS PER REALITZAR CÒPIES DE
SEGURETAT DE LES DADES EMMAGATZEMADES ALS SERVIDORS DE
L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
L’enginyer informàtic de l’ajuntament ha recomanat, de forma immediata i als
efectes de complir de forma acurada amb la vigent normativa de protecció de
dades, adquirir software i hardware per tal de realitzar còpies de seguretat de
les dades emmagatzemades als servidors de l’ajuntament i emmagatzemarles en dependències diferents a la casa de la vila, mantenint la privacitat de
les dades mitjançant encriptació, minimitzant el risc de pèrdua de dades.
S’ha demanat pressupost d’aquest material a empreses especialitzades
d’acord amb l’informe de l’enginyer que es transcriu, parcialment, tot seguit i
que consta a l’expedient:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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JOAN MORLÀ I MENSA

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 Decret d’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:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

“Regular la situació posant una cabina de discs en un armari de
telecomunicacions a l’edifici del Castell. Amb un software específic, encriptar
el contingut d’aquesta còpia per a que durant el viatge i la estança les dades
estiguin sempre encriptades i segures. Incrementar la freqüència de la còpia.
Aquest increment de la freqüència de la còpia és possible si el destí és prou
gran per assumir la quantitat de dades que fa falta. Per això es recomana un
dispositiu Synology RS217+ (470€), amb dos discs de 8TB per la
redundància, seguretat i capacitat (662€), i el software per fer les còpies
(150€). En total 1.282€ (iva inclòs).”

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación
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Primer.- Adjudicar l’adquisició d’un dispositiu Synology RS217+, amb dos
discs de 8TB per la redundància, seguretat i capacitat i el software
per fer les còpies, per un import de mil cinquanta-nou euros amb
cinquanta cèntims (1.059,50 €), més dos-cents vint-i-dos euros amb
cinquanta cèntims (222,50 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil dos-cents vuitanta-dos euros
(1.282 €) amb càrrec a la partida pressupostària 920.62602 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

JOAN MORLÀ I MENSA

Notificar aquesta resolució 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 Guillén 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 D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER COFINANÇAR
LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES GENERADES PEL TRANSPORT

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor
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12/12/2019 Alcalde

Quart.-
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D’AIGUA AMB VEHICLES CISTERNA PER RESOLDRE PROBLEMES DE
POTABILITAT O MANCANÇA.
12

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant Resolució TES/3090/2019, de 19 de novembre, sobre la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, de subvencions destinades a cofinançar les despeses
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per I’execució
d’obres o d’actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de
manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (BDNS
480733).
L’ajuntament, degut a una avaria dels equips d’impulsió del pou de Mas de
Cargol, ha hagut de subministrar aigua potable als habitants del sector
mitjançant vehicles cisterna, acció que pot ser objecte de subvenció d’acord
amb les bases abans esmentades.
L’article 5.2 del Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la
declaració de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Mitjançant Resolució TES/1149/2017, de 23 de maig es fa públic l’Acord del
Consell d'Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven
les bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució
d'obres o d'actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de
manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per l’Agència
Catalan de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de
Catalunya, als efectes que disposa la normativa reguladora 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén 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 CONTRACTACIÓ LABORAL DE LA BORSA D'AUXILIARS
ADMINISTRATIUS PER COBRIR EL PERÍODE D'EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA
PER INCOMPATIBILITAT DE LA PERSONA TITULAR A LA SRA. B.V.C.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, es van
aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu
per la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu, mitjançant
concurs oposició lliure, en règim laboral fix, i amb constitució de borsa de treball,
la qual es feu pública mitjançant els corresponents anuncis en al Butlletí Oficial
de la Província número 162, de 22 d’agost de 2018, al Diari Oficial de la

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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Generalitat de Catalunya número 7694, de 28 d’agost de 2018 i a la seu
electrònica de l’ajuntament.
14

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2019, es va
aprovar contractar amb la categoria d’auxiliar administratiu, en règim laboral i
amb caràcter fix, a les quatre persones aspirants que havien obtingut major
puntuació; i es va aprovar la constitució de la borsa de treball pel lloc de treball
d’auxiliar administratiu.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist que a data 5 de juliol de 2019, la Sra. A.C.D. va sol·licitar excedència
voluntària per incompatibilitat per dos anys; i mitjançant acord de Junta de
Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, se li va denegar l’excedència pel fet
de no haver superat encara el període de prova, el qual forma part del procés
selectiu i per tant no tenir consolidats, en plenitud, els seus drets.
Vist que mitjançant Junta de Govern Local de data 22 d’agost de 2019, es va
acordar contractar a la Sra. C.P.G. amb la categoria d’auxiliar administratiu, en
règim laboral i amb caràcter fix, amb efectes a partir del dia 2 de setembre de
2019, com aspirant següent a la borsa de treball que va obtenir major puntuació,
atès que una de les aspirants fixes va finalitzar la contractació laboral amb aquest
ajuntament.
Vist que a data 18 de novembre de 2019, la Sra. D.P.O.R. va sol·licitar
excedència voluntària per incompatibilitat per un màxim de dos anys; i mitjançant
acord de Junta de Govern Local, de data 21 de novembre de 2019, se li va
concedir l’excedència sol·licitada amb efectes a partir del dia 28 de novembre de
2019, i per un màxim de dos anys, amb reserva del lloc de treball.
Atès que s’ha fet la crida a les següents persones aspirants de la borsa de treball
d’auxiliars administratius vigents, les quals han estat: la Sra. M.T.C.G., la Sra.
A.R.T. i la Sra. B.N.A., les quals totes han manifestat estar treballant actualment i
no està interessades en cobrir el període d’excedència proposat; fins arribar a la
crida de la Sra. B.V.C. la qual ha manifestat està interessada en acceptar la
proposta de contractació laboral especificada.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per decret d’alcaldia núm. 2019.301, de data 13 d’abril de 2019, es va contractar
a la Sra. D.P.O.R. amb la categoria d’auxiliar administratiu, en règim laboral i
amb caràcter fix, com aspirant primera de la borsa de treball que va obtenir major
puntuació, atès que una de les quatre primeres aspirants, la Sra. A.C.T. va
renunciar al lloc de treball.
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Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció superior de tot el
personal de la corporació.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Contractar a la Sra. B.V.C. amb la categoria d’auxiliar administratiu, en
règim laboral i amb caràcter temporal, com a aspirant de la borsa de
treball, establint un període de prova de quatre mesos a comptar des
de la data efectiva de contractació fixada pel dia 16 de desembre de
2019, i mentre duri la situació d’excedència voluntària per
incompatibilitat de la persona titular.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que si
es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI I HORARI LABORAL
DEL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL PER A L’ANY 2019.
16

Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de
2018 es va aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral de
la guàrdia municipal per a l’any 2019, d’acord amb la documentació que
consta a l’expedient administratiu e.2018/1223.

JOAN MORLÀ I MENSA

Així doncs, en el quadrant aprovat hi ha fixats els torns de serveis establerts
de la següent manera:
Agent Dia
04
05
08
09

9
F
T
F
M

10
F
T
F
M

11
F
T
F
M

12
F
T
F
M

13
F
T
F
M

14
F
T
F
M

15
F
T
RSN
MSN

12
F
T
F
M

13
F
T
F
M

14
FMH
T
FMH
M

15
F
T
F
M

La proposta queda de la següent manera:
Agent Dia
04
05
08
09

9
F
T
F
M

10
F
T
F
M

11
F
T
F
M

En el qual la jornada prevista pel reforç FMH (Festa Major Hivern) es fixa de
23 h del dia 14 de desembre a les 5 h del dia 15 de desembre, i computant-se
com a 12 hores de treball.

JORDI CABRE MARTORELL
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Fent un primer anàlisi de les hores que a 31 de desembre de 2019, quedaran
per a disposició de l’ajuntament, ja que alguns dels empleats quedaran amb
hores en negatiu, i també en vistes de la programació prevista per la festa
major d’hivern que tindrà lloc a meitats de desembre, l’ajuntament creu oportú
modificar a l’horari del previst inicialment per regularitzar ambdues situacions.
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L’ajuntament veu adient la proposta de modificació del calendari amb el
corresponent canvi de còmput anual d’hores escaient que en conseqüència es
veu afectat.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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 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.

Agent Dia
04
05
08
09

9
F
T
F
M

10
F
T
F
M

11
F
T
F
M

12
F
T
F
M

13
F
T
F
M

14
FMH
T
FMH
M

15
F
T
F
M

Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i a la
representació sindical escaient.”

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 Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL

12/12/2019 Secretari-Interventor

Segon.

Firma 1 de 2

Aprovar la modificació del quadrant de distribució horària de la
jornada laboral de la guàrdia municipal per la setmana del 9 al 15 de
desembre de 2019, d’acord amb la proposta exposada, fixada de la
següent manera:
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Vots en contra: cap
18

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

12/12/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

12/12/2019 Alcalde

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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