AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent un quart de tres de la tarda del dia disset
d’agost de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, 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 Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 10 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 d’agost de 2017, 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
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:
- Arrel de la posada en funcionament dels nous col·lectors generals, diversos
sectors de sòl urbà han pogut realitzar-hi la connexió de la seva xarxa de
clavegueram; entre aquests sectors hi ha el de Pins Manous III. La singularitat
d’aquest sector és el fet que aproximadament un terç del seus habitatges no hi
poden connectar degut a que cal completar la xarxa de clavegueram del sector,
mitjançant un tram que ha de discórrer per terrenys privats i per tant és necessari
obtenir la propietat o la possessió dels mateixos, per tal de col·locar-hi el tub
corresponent.
Amb la finalitat de donar solució a aquesta situació, s’ha encarregat als serveis
tècnics i al secretari de l’ajuntament que estudiïn la qüestió, i facin la proposta de
les actuacions a realitzar per tal de resoldre-ho el més aviat possible.
- Dins dels tràmits del procediment contenciós administratiu que s’està seguint en
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir de la demanda formulada
per l’empresa PROMYSA BRICK S.L. contra aquest ajuntament per la denegació
de l ‘aprovació del pla parcial 5 sector 19, ens ha estat atorgat un termini que fineix
el proper dia 7 de setembre per a que puguem presentar aclariments al dictamen
presentat per la part demandant en relació al document ambiental subscrit per
l’enginyer agrònom Sr. Francesc Rovira Gras.
- Els tècnics del Departament d’Agricultura han realitzat una visita de comprovació
dels treball de neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions i han
considerat que els treballs estan correctament executats excepció feta de La
Guinardera, que està pendent de finalització. El proper mes realitzaran una altra
visita per tal de poder certificar la total finalització dels treballs i així procedir al
pagament de la subvenció que ens tenen concedida.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA PETICIÓ
FORMULADA PER LA SRA MMSM SOBRE RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS.
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Es dóna compte de la següent proposta:
A data 1 de març de 2017, amb núm. de registre d’entrada 653, la Sra.
Magdalena Maria Salla Mateus va sol·licitar que se li reconeguin el temps
treballats en diverses administracions públiques i entitats pertanyents a
aquestes, a efectes del còmput de triennis. I aporta certificats de serveis previs
i la vida laboral.
La Sra. Magdalena Maria Salla Mateus, és treballadora d’aquest ajuntament,
en règim laboral temporal o no fix, desenvolupant tasques d’auxiliar
administrativa, des del dia 1 de setembre de 2015.
El secretari de l’ajuntament en data 18 de juliol de 2017 va emetre informe en
el que conclou que el reconeixement de serveis previs està contemplat
exclusivament per al personal funcionari.
En idèntics termes es pronuncia l’informe emès pel servei d’assistència
municipal de la Diputació de Tarragona en data 27 de juliol de 2017.
Per tot l’exposat proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Desestimar la sol·licitud de reconeixement, a efectes de triennis, dels
serveis previs prestats per la Sra. Magdalena Maria Salla Mateus, en
diverses administracions públiques i entitats pertanyents a aquestes,
en base als arguments continguts en els informes del secretari de
l’ajuntament i els serveis d’assistència municipal de la Diputació de
Tarragona que consten a l’expedient.

Segon.

Comunicar el present acord a la interessada en legal forma.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA RECLAMACIÓ
ADMINISTRATIVA PER LA NO CONTRACTACIÓ DE LA SRA MCI.

Es dóna compte de la següent proposta:
En data 29 de juny de 2017 i amb número 2192 del registre general d’entrada
de documents de l’ajuntament la Sra. Marina Camons Inglés, amb DNI
48013777N, ha presentat un escrit interposant reclamació prèvia per
acomiadament per “no crida per a cobrir plaça temporal en biblioteca d’acord
amb el que disposa el concurs de mèrits convocat al seu dia i contra el que
disposa el decret 2016/641 de data 2 de desembre de 2016”.
El Secretari Interventor de l’ajuntament ha emès informe al respecte amb el
termes següents:
Assumpte: reclamació administrativa prèvia Marina Camons Inglés.
ANTECEDENTS.
Primer.- En data 29 de juny de 2017 i amb número 2192 del registre general
d’entrada de documents de l’ajuntament presenta escrit la Sra. Marina Camons
Inglés, amb DNI 48013777N, interposant reclamació prèvia per acomiadament
per “no crida per a cobrir plaça temporal en biblioteca d’acord amb el que
disposa el concurs de mèrits convocat al seu dia i contra el que disposa el decret
2016/641 de data 2 de desembre de 2016”.
Segon.- Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/641, de 2 de desembre,
es va resoldre contractar, en règim laboral no fix a la Sra. Marina Camons
Inglés, mitjançant contracte temporal, per tal de substituir a les treballadores
encarregades d’obrir la biblioteca i la llar d’avis mentre ambdues gaudien de
llicència per vacances i per la durada de dit període, que per a la treballadora
encarregada, entre d’altres funcions, de l’obertura de la biblioteca, era del 5 de
desembre al 5 de gener de 2016, i ensems per a la persona encarregada d’obrir
la llar d’avis els dissabtes alterns i els diumenges a la tarda i festius.
La necessitat sorgeix del fet que són les úniques treballadores, respectivament,
que ocupen aquests llocs de treball.

4
1.2.2.2 2017.027(502)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Tercer.- Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/320, de 13 de juny, es va
contractar, en règim laboral no fix, a la Sra. Lídia Vidal Sans, amb DNI
47760124A, mitjançant contracte temporal, per tal de substituir a la treballadora
encarregada d’obrir la biblioteca mentre aquella estigui destinada a realitzar la
tasca de guia del castell encomanada i que en motiva la contractació, pel
període inicialment previst del 15 de juny fins al dia 15 de setembre de 2017.
Quart.- Ambdues contractacions s’han realitzat d’acord amb els articles 94 i
concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, el qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals en quant a la provisió dels llocs de
treball per motius de màxima urgència.
FONAMENTS JURÍDICS.
Primer.- Els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat informen els
processos de selecció del personal de les administracions públiques per
intentar compaginar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació pública amb
la selecció de les persones més capacitades per al desenvolupament de les
funcions corresponents en pro dels principis de seguretat jurídica i d'eficàcia
administrativa.
Segon.- La Sra. Camons sustenta que el procés iniciat mitjançant anunci de 21
de novembre de 2016 li dóna dret a ser cridada per l’ajuntament per substituir
la treballadora encarregada d’obrir la biblioteca sempre que aquella es trobi
absent, entenent que en no ser cridada per a la substitució del període d’estiu
de 2017, del 15 de juny al 15 de setembre, ha estat objecte d’acomiadament
improcedent o nul.
Tercer.- El referit anunci (publicitat) de 21-11-2016 deia textualment: “La Junta
de Govern Local, el dia 1 de desembre de 2016, valorarà les sol·licituds
presentades. I l’inici de la relació contractual serà el dia 5 de desembre.”
Alhora, el referit anunci s’intitulava: “concurs de mèrits per a la provisió, a temps
parcial i en horari de tarda, d’una plaça d’auxiliar de la biblioteca i de la llar
d’avis, per substitució del personal en plantilla en períodes de vacances”.
CONCLUSIONS.
Com es desprèn dels fonaments esmentats, en cap cas es convocà un procés
selectiu per a la provisió de llocs de treball de forma interina i amb creació de

5
1.2.2.2 2017.027(502)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

borsa de treball que donés dret a continuïtat en la prestació, si no que es tramità
un procediment per cobrir les necessitats derivades d’un determinat període
temporal, sense que puguin derivar-se drets adquirits al respecte.
A la vista d’aquest informe i dels raonaments que conté, proposo a la Junta de
govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Desestimar reclamació prèvia per acomiadament formulada per la
Sra. Marina Camons Inglés en base al fonaments jurídics que es
contenent en l’informe del secretari interventor que consta en la part
expositiva d’aquest acord.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la interessada.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DELS
TREBALLS DE MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCENDIS
FORESTALS
A
LES
URBANITZACIONS.

Es dóna compte de la següent proposta:
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària de data 30 de març de
2017, per unanimitat, va acordar adjudicar la neteja de la zona 1, la zona 2 i la
zona 3 de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals de les
urbanitzacions per un import de 14.099,69 euros IVA inclòs, per un import de
14.648,79 euros IVA inclòs i per un import de 13.691,55 euros IVA inclòs,
respectivament.
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Examinades les ofertes presentades per les empreses adjudicatàries s’ha
constatat que l’import ofertat no incloïa l’impost sobre el valor afegit i per error,
en l’acord d’adjudicació, esmentat en l’apartat anterior, es va posar que el preu
era iva inclòs.
Un cop constatada aquesta errada material cal procedir a la seva correcció, en
el sentit de deixar palès que el preu d’adjudicació dels treballs de manteniment
de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals de les
urbanitzacions, a les empreses adjudicatàries, ho va ser pel preu que consta en
les respectives ofertes més l’import de l’impost sobre el valor afegit.
Per tot això proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents acords:
Primer.

Esmenar l’acord de la Junta de govern local de data 30 de març de
2017 en el punt relatiu a l’adjudicació de la neteja de la zona 1, la
zona 2 i la zona 3 de les franges perimetrals de protecció contra
incendis forestals de les urbanitzacions, en el sentit que el preu
d’adjudicació dels treballs de manteniment d’aquestes franges, a les
empreses adjudicatàries, ho va ser pel preu que consta en les
respectives ofertes més l’import de l’impost sobre el valor afegit.

Segon.

Notificar aquesta resolució als adjudicataris interessats.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
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 vint minuts de les tres de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental,
estenc la present acta.
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L’Alcalde

El Secretari.
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