AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
FEBRER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-tres de febrer de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Joan Morlà i Mensa
Excusa la seva assistència la regidora Teresa M Canela i Armengol.
SECRETARI:
Jordi Reina i 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 DE FEBRER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
BASE Gestió d’Ingressos ens ha fet sabedors de la resolució que han adoptat en
relació al recurs presentat pel senyor Santiago Arderiu Usart en representació de
Superficiària CP Mas d’Enric SA en relació a les liquidacions de l’IBI.
El recurs s’estima parcialment en el sentit que no els pertoca pagar l’IBI respecte
del sòl que ocupa el centre penitenciari atès que és propietat de la Generalitat de
Catalunya i aquesta està exempta; això comporta una devolució de 15.187,55
euros pels quatre anys liquidats.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT AMB LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PEL QUAL S’ESTABLEIX EL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA
FINANCERA LOCAL 2017

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb la Generalitat de
Catalunya per el desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera
local 2017.
Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita
el pagament avançat de l’import d’uns crèdits concrets els ens locals que ho
sol·licitin.
Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència financera local
2017 cobraran de la Diputació de Tarragona, l’import que els hi ha facilitat la
Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes que es troben
pendents de pagament.
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En garantia de la devolució de l’import avançat, els ens locals han de transmetre
a la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits determinats a
l’acord d’adhesió, de forma que la Generalitat de Catalunya els pagarà
directament a al Diputació de Tarragona.
Per tot l’exposat proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.- Que l'Ajuntament del Catllar s'adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, amb què s'estableix el Pla
extraordinari d'assistència financera local 2017.
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a
la Diputació de Tarragona un pagament per import de 95.113,95 euros, per
compte dels crèdits que l'entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que
es detallen tot seguit:
Import
Text de posició
67.855,89
FCLC 2014 ajuntaments anualitat
2015 2013 ajuntaments anualitat
12.114,68
FCLC
2015 2013 municipis darrer
FCLC
15.143,38
pagament
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat,
l'Ajuntament del Catllar transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets
de cobrament dels crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del
deute, la Generalitat de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta
Diputació.”
Doc. Financer
5000063558
5000066754
5000366704

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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4.

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS SOCIAL DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de Secretaria Intervenció:
“ANTECEDENTS:
El Fons Social de l’ajuntament s’aplica des de l’1 de gener de 2009. El període
per presentar les sol·licituds s’estableix entre el 15 i el 31 de gener de cada any,
per tal de sufragar les despeses ocasionades durant l’any anterior.
Entre el 13 i el 31 de gener de 2017 s’han presentat sol·licituds per part dels
següents treballadors: Sergi Alujas, Ramon Tomàs, Laurentiu P. Nita, Joan
Vázquez, Ana Recasens, Berta Jarque, Olga Urgel, Sandra Real, Encarna
Gregorio, Núria Gavaldà i Quico Iborra.
En l’art. 1 de les Bases del barem del fons social, s’estableix els titulars que hi
tenen dret: “Tenen dret a percebre els ajuts del fons social els treballadors de
l’Ajuntament del Catllar, ja siguin funcionaris de carrera, com laborals fixos que
prestin serveis en aquest ajuntament. S’exceptua el personal de confiança, el
personal laboral de durada determinada (no fix) i tot el personal de programes
o plans concertats de durada determinada“.
La interpretació de qui són els titulars de dret sempre s’ha matisat que són els
treballadors fixos, ja siguin personal funcionari o laboral, però que han passat
per un concurs-oposició i han adquirit la plaça en propietat. Exceptuant-se
aquells treballadors que malgrat que faci anys que treballen a l’ajuntament, no
tenen la plaça pròpia, així com els interins, el personal de confiança, etc., i per
tant, considerant-se’ls indefinits però no fixos, fins al moment que no es
cobreixin les places que ocupen.
A l’EBEP, en el capítol I, es defineixen les classes de personal de les
administracions públiques, classificant-se en quatre tipus: funcionaris de
carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o
temporal.
Atès que els treballadors: Encarna Gregorio, Olga Urgel, Laurentiu P. Nita,
Sergi Alujas i Ramon Tomàs són treballadors laborals per temps indefinit, i per
tant, no fixos, es considera que no són titulars de dret del fons social, segons
l’art. 1 de les bases.
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CONSIDERACIONS:
D’acord amb les bases del barem del fons social que determina la
documentació a aportar així com les modalitats i imports dels ajuts, s’han de fer
les següents consideracions:
- Joan T Vàzquez i Orellana: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 154
€. S’ha considerat els tractaments mèdics com especials, a manca de
descripció, valorant-se amb el 70% del cost, sense un màxim perquè l’import
resultant era baix. Aplicant aquests criteris li correspon un import de 107,80 €.
- Ana Recasens Recasens: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360
€ i presenta la documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360
€.
- Sandra Real Núñez: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 875,14
€ i presenta la documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per
als seus fills per valor de 758,14 € i presenta la documentació justificativa
necessària. El total sol·licitat és de 1.633,28 €.
- Berta Jarque i Voltas: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360,00
€ i presenta la documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360
€.
- Francesc Josep Iborra Martínez: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor
de 1.032,56 € i presenta la documentació justificativa necessària. El total
sol·licitat és de 1.032,56 €.
- Núria Gavaldà i Salort: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 409,20
€ i presenta la documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per
als seus fills per valor de 926,29 € i presenta la documentació justificativa
necessària. El total sol·licitat és de 1.335,49 €.
Vist que en l’art. 8è de les Bases es concreten els imports dels ajuts a concedir
fixant com a import màxim per treballador 900 € anual, llevat que la suma total
de l’import de les sol·licituds sigui inferior al pressupost del fons per aquell any;
i vist que la partida del pressupost municipal pel fons social és de 5.000 €.
CONCLUSIÓ:
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Es proposa l’atorgament del següents ajuts:
Treballador/a
Joan T. Vàzquez i Orellana
Ana Recasens Recasens
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real Núñez
Berta Jarque i Voltas
Francesc Iborra Martínez
TOTAL

A concedir
107,80 €
360,00 €
1.335,49 €
1.633,28 €
360,00 €
1.032,56 €
4.829,13 €

I, al mateix temps es proposa denegar els ajuts sol·licitats als treballadors:
Encarna Gregorio, Olga Urgel, Laurentiu P. Nita, Sergi Alujas i Ramon Tomàs,
pel fet de no ser-li d’aplicació el fons social.
Aquesta és la opinió de qui subscriu, sense perjudici d’altre millor fonamentada
en dret. Malgrat això, resoldreu allò que cregueu convenient.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL GRUP DE
TEATRE L’ENRAMADA PER ELS ACTGES DE CELEBRACIÓ DEL 25È
ANIVERSARI.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Sra. Isabel Fortuny i Baduell, en representació del Grup de teatre
L’ENRAMADA, sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les
despeses que els ha de generar la celebració del seu 25è aniversari.
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Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació per qual es tracta de
de fomentar la cultura en el nostre poble, i de l’altre, l’existència de consignació
pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.- Atorgar una subvenció al Grup de teatre L’ENRAMADA, per un import
de tres mil euros (3.000,00€) per tal de fer front a les despeses que
els ha de generar la celebració del seu 25è aniversari.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i 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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Maria 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 passen tres minuts de 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.
L’Alcalde

El Secretari
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