AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia sis
de juliol 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 29 DE JUNY
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juny 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, Carles Guillen i
Montserrat, Joan Morlà i Mensa 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.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

-

La Confederació Sardanista de Catalunya ens ha notificat que estan iniciant
el camí per a presentar la candidatura de la sardana com a patrimoni
cultural immaterial de la humanitat.
Havent-se iniciat el termini per la presentació d’ofertes per la contractació
de la concessió de servei públic de gestió de la llar d’infants, a dia d’avui
s’han presentat dues sofertes; el termini restarà obert fins el dia 18 de juliol
de 2017.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE
L’OBRA “D’ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT PER DESTINARLA A AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA”
PRESENTADA PER L’ADJUDICATÀRIA EXCAVACIONS CASANOVA
BERTRAN, SL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de govern local de 16 de febrer de 2017 es va adjudicar
l’obra de reforma d’una sala amb ús actual polivalent per adequar-la com a
ampliació del centre d’assistència primària en les seves funcions d’assistència
social, a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de 11.697,20
euros (9.667,11 € més 2.030,09 € corresponents al 21% d’IVA).
L’arquitecte director de les obres en data 4 de juliol de 2017 ha emès la
certificació núm. 1 de l’esmentada obra per un import de 4.619,24 euros
(3.817,55 més 801.69 corresponents al 21% d’IVA).
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de reforma d’una sala amb ús
actual polivalent per adequar-la com a ampliació del centre
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d’assistència primària per un import de 4.619,24 euros (3.817,55 més
801.69 corresponents al 21% d’IVA).
Segon.

Notificar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció i 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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

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

Es dona compte de la següent proposta:
“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.
Mitjançant Resolució TES/147012017, de 21 de juny, 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
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equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de
potabilitat o mancança d’aigua
Aquest ajuntament, degut a l’enrunament del pou de Mas de Cosme, 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.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS QUE PROMOU EL MINISTERI
DE LA PRESIDÈNCIA I D’ADMINISTRACIONS TERRITORIALS, PLA
MOVEA, PER A L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES D’ENERGIES
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ALTERNATIVES I PER A LA IMPLANTACIÓ DE PUNTS DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, es regula la concessió directa
d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, i per la implantació
de punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Aquest ajuntament té previst l’adquisició d’una motocicleta elèctrica així com la
instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per les despeses
d’adquisició d’una motocicleta elèctrica i la instal·lació d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics.

Segon.

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

Tercer.

Facultar al Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i la signatura
de quants documents soguin necessaris per a la formalització
d’aquest acord segons 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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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6.

PROPOSTA D’ESTUDI DE VIABILITAT DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS QUE PROMOU EL MINISTERI
D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL PER A PROJECTES
SINGULARS QUE AFAVOREIXIN UNA ECONOMIA BAIXA EN
CARBONI (FEDER 2014-2020).

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, es regula la concessió directa
de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a
una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020.
Aquest ajuntament té previst la renovació de l’enllumenat públic del sector de
l’esplai tarragoní, actuació que té la condició elegible d’acord amb la mesura 6
dels objectius de la convocatòria.
Es per això que proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, formulada per Reial Decret
616/2017 de 16 de juny, per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a projectes singulars que afavoreixin el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER
de creixement sostenible 2014-2020., sol·licitant una subvenció per a
la renovació de l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní.
Segon.- Acceptar el procediment regulat pel Reial Decret 616/2017, de 16 de
juny, per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a
projectes singulars que afavoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció per tal de portar a terme la renovació de
l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní.
Quart.- Aprovar la dotació pressupostària per portar a terme l’actuació
esmentada. Aquesta aprovació queda condicionada a la obtenció del
cofinançament FEDER.
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Cinquè.- Aprovar la memòria descriptiva de l’actuació “Renovació de
l’enllumenat públic del sector de l’Espai Tarragoní”, la qual s’incorpora
com annex a aquest acord.
Sisè.- Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i la signatura de
quants documents soguin necessaris per a la formalització d’aquest
acord segons 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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
PER AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN EQUIP DE
REPROGRAFIA PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Es dona compte de la següent proposta:
“Estant pròxim el venciment dels contractes de renting i de manteniment de la
màquina fotocopiadora de les oficines municipals, caldrà procedir a tramitar
nous expedients per tal de poder renovar la fotocopiadora i establir un nou
contracte de manteniment i subministrament de consumibles.
És per això que proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Iniciar un procediment per la contractació mitjançant un renting d’una
màquina fotocopiadora per les oficines municipals.

Segon.

Iniciar un procediment per a la contractació del manteniment i
subministrament de consumibles per la nova fotocopiadora.
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Tercer.

Que el secretari interventor informi del procediment a seguir i si és el
cas redacti els corresponents plecs de condicions administratives.”

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,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA
DESOCUPADA PER A LA CONSERVACIÓ DE ZONES URBANES.

Es dona compte de la següent proposta:
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal,
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació
per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de les
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració
social.
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Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut,
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les
aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació sòcio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció d’una d’aquestes persones i així pal·liar, de forma
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
d’una persona, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en realitzar tasques de suport a la brigada
municipal pel manteniment de vies públiques i espais lliures.

Segon.

Abonar a cada persona adscrita al programa la diferència entre la
prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment.

Tercer.

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball,
si és el cas.

Quart.

Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’HORARI LABORAL D’ESTIU DEL
PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“El personal laboral de la brigada municipal d’aquest ajuntament ha sol·licitat
modificar la jornada laboral durant el període d’estiu, basada en el fet
d’aconseguir una millor organització en un període on es concentren la major
part de les vacances del personal i per tal de millorar també la conciliació laboral
i familiar del personal al servei de l’ajuntament.
La proposta que es formula és la següent:
Període la modificació: del 3 de juliol al 24 de setembre.
Horari:
Per setmanes alternes, el 50% de la plantilla de 7 a 15 hores i l’altre 50% de 8
a 13 hores i de 15 a 18 hores.
S’exceptuen d’aquest horari i es farà l’horari normal les dues setmanes
compreses entre el 14 i el 27 d’agost.
Analitzada la proposta aquesta alcaldia la considera pertinent.
Per tot això proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.

Establir, pel personal laboral de la brigada municipal, el següent horari
per la temporada d’estiu:
Període la modificació: del 3 de juliol al 24 de setembre.
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Horari:
Per setmanes alternes, el 50% de la plantilla de 7 a 15 hores i l’altre
50% de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores
S’exceptuen d’aquest horari i es farà l’horari normal les dues
setmanes compreses entre el 14 i el 27 d’agost.
Segon.

Comunicar aquest acord al departament de personal i al delegat del
personal laboral.”

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,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan passen vint-i-set minuts de les 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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