AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29
D’AGOST DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia vint-i-nou
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 Guillén 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 23 D’AGOST
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.0032(602)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 23 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 Guillén 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:
- En quant al procés de selecció, mitjançant borsa de treball de professors de
música dels ensenyaments musicals que imparteix l’ajuntament, informar que una
vegada conclòs el termini per a la presentació d’aspirants, s’han formalitzat un
total de 7 sol·licituds. Durant el proper mes de setembre es desenvoluparà el
procés de selecció establert.
- Semblantment a l’anterior, en el marc de la convocatòria del procés selectiu per
places de servei de vigilants i/o agutzil, amb caràcter temporal, i règim de
funcionari interí, per formació de borsa de treball, finalitzat el termini de
presentació de proposicions hi ha un total de 29 persones presentades. Serà
també dins el proper mes de setembre que es realitzaran les proves selectives
d’acord amb les bases aprovades al seu dia.
- Un com closa la festa major de la Vila només cap fer una valoració que molt
positiva dels més de 50 actes programats entre els dies 12 a 27 d’agost, sense
que s’hagin produït incidents remarcables, cal fer especial menció a l’alta
participació a tots els esdeveniments programats i l’alt grau de satisfacció que han
manifestat els participants. També cal felicitar-se per la capacitat d’adaptació i
reprogramació dels actes cancel·lats inicialment per causes climatològiques.
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:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 21 – REMESA DE FACTURES AGOST 2018 (2) per un import de
53.857,82 euros.
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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 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 21 – REMESA DE FACTURES AGOST 2018 (2) i
que ascendeix l’import total de 53.857,82 €.

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’APROVACIÓ DE LA ÚNICA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT
ALS
TREBALLS
D’ARRANJAMENT
DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ ESPLAI
TARRAGONÍ QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA ENERFIC
OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL (CODI 1.4.6 2018.37(529)).

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de de 2018 es va aprovar
l’execució dels treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització
Esplai Tarragoní al contractista Enerfic Optimització Energètica SL, per la
quantitat total de 4.993,67 € (equivalents a 4.127,00 € més 866,67 €
corresponents al 21% d’IVA).
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la
certificació número 1 i única per un import de quatre mil nou-cents noranta tres
euros amb seixanta-set cèntims (4.993,67 €).
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació número 1 i única corresponent als treballs
d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní
per import de quatre mil nou-cents noranta tres euros amb seixanta-set
cèntims (4.993,67 €).

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, 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 DE L’ACTA
CONTRADICTORIS
CORRESPONENT
D’ARRANJAMENT
DE
L’ENLLUMENAT
URBANITZACIÓ
ESPLAI
TARRAGONÍ

ÚNICA DE PREUS
ALS
TREBALLS
PÚBLIC
DE
LA
QUE
PRESENTA

4
1.2.2.2 2018.033(615)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

L’ADJUDICATÀRIA ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL (CODI
1.4.6 2018.37(529)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de de 2018 es va aprovar
l’execució dels treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització
Esplai Tarragoní al contractista Enerfic Optimització Energètica SL, per la
quantitat total de 4.993,67 € (equivalents a 4.127,00 € més 866,67 €
corresponents al 21% d’IVA).
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat
l’acta de preus contradictoris número 1 i única per un import de quatre-cents
noranta-nou euros amb catorze cèntims (499,14 €).
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’acta de preus contradictoris número 1 i única corresponent
als treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització
Esplai Tarragoní per import de quatre-cents noranta-nou euros amb
catorze cèntims (499,14 €).

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, 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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6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ADDICIONAL
ÚNICA CORRESPONENT ALS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ ESPLAI
TARRAGONÍ QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA ENERFIC
OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL (CODI 1.4.6 2018.37(529)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de 2018 es va aprovar
l’execució dels treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització
Esplai Tarragoní al contractista Enerfic Optimització Energètica SL, per la
quantitat total de 4.993,67 € (equivalents a 4.127,00 € més 866,67 €
corresponents al 21% d’IVA).
Per part de l’enginyer de l’ajuntament, Sr. Anton M Anglès Cunillera, s’ha lliurat la
certificació addicional número 1 i única per un import de quatre-cents noranta-nou
euros amb catorze cèntims (499,14 €).
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació addicional número 1 i única corresponent als
treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de la urbanització Esplai
Tarragoní per import de quatre-cents noranta-nou euros amb catorze
cèntims (499,14 €).

Segon.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, 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 la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
QUE HAN APROVAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ
DE QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIU, PERSONAL LABORAL,
TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, D’AQUEST AJUNTAMENT (CODI 1.6
2018.020(381)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2018 es
van aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu de
quatre places de personal laboral administratiu, torn promoció interna.
Un cop substanciat el procediment, realitzades les proves selectives i la
valoració dels mèrits presentats per cadascuna de les persones candidates, el
tribunal qualificador, conformat d’acord amb el Decret de l’alcaldia número
2018/331, de 26 de juliol de 2018, ha emès, en data 21 d’agost de 2018, la llista
d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, la qual s’ha fet pública al tauler
d'edictes i a la web municipal, i ha fet proposta de contractació de les quatre
persones candidates, d’acord amb els següents resultats:
DNI

FASE OPOSICIÓ.
TEÒRICA

FASE OPOSICIÓ.
PRÀCTICA

FASE CONCURS

RESULTATS
FINALS

*304X
*051F
*885F
*049B

9,000 p
9,375 p
9,500 p
9,375 p

8,50 p
9,00 p
10,0 p
9,00 p

6,20 p
4,90 p
5,20 p
7,84 p

23,700 p
23,275 p
24,700 p
26,215 p

Vist el que estableixen l'article 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases de
la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar als Srs./Sres. N G i S, E P i O, A R R i S R N, amb efectes
des del dia 1 de setembre de 2018, com a administratius
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d’administració general, grup C1, en règim laboral fix i a jornada
completa.
Segon.

Tramitar el canvi a la Seguretat Social de les condicions de cotització
de les persones esmentades amb efectes al dia 1 de setembre de
2018.

Tercer.

Fer públic aquest acord amb la inserció del corresponent anunci al
BOPT, a la seu electrònica i al tauler d’edictes de l’ajuntament.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a les persones interessades en legal
forma i a la representació sindical del personal laboral de l’ajuntament.”

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.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és gairebé un quart i mig de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’Alcalde.

El Secretari.
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