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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze hores del dia disset de setembre 
de dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, Alcalde-
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Antonio López López  
 
REGIDORS/ES: 
Montserrat Inglés Novell 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Joan Morlà i Mensa 
Teresa M Canela i Armengol 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest pregunta als membres del consistori si 
tenen alguna sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia, per la via d’urgència, d’alguna 
proposta. 
 
El Sr. Morlà proposa la inclusió d’una moció subscrita pels grups municipals 
d’UNICAT, CiU, ERC i ICV-EUiA, de suport a les persones refugiades de la guerra 
de Síria i declarar-nos poble acollidor. 
 
Exposades les raons per les que cal incloure d’urgència la moció presentada, es 
sotmet a votació i la seva inclusió en l’ordre del dia és aprovada per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
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A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACT ES 

CORRESPONENTS A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DAT A 
13 DE JUNY DE 2015, DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ  
RESULTANT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAI G DE 
2015, DE DATA 23 DE JUNY DE 2015, EXTRAORDINÀRIA 
D’ORGANITZACIÓ, DE DATA 27 DE JULIOL DE 2015, DE DA TA 13 
D’AGOST DE 2015 I DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2015.  

 
Es dona compte dels esborranys de les actes corresponents a les sessions del 
dia 13 de juny, 23 de juny, 27 de juliol, 13 d’agost i 2 de setembre de 2015, les 
quals havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia 
d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
Quintero, Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier 
Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès. 
  
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat. 

 
 
2.   PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 

PRESSUPOST DE 2014, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.  

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 1 de juny de 2015, per 
unanimitat de tots els seus membres, va informar favorablement el compte 
general de l’exercici 2014.  
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D’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el referit 
Compte ha estat sotmès al tràmit d’informació publicat corresponent sense que 
s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 161, de data 13 de juliol de 2015). 
 
El Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte General, 
d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
En conseqüència, proposo al el ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014, el resum del qual és 
el següent: 
  
1.  Compte de Resultats a 31.12.2014: 
 
Ingressos d’explotació  3.540.043,48 € 
Despeses d'Explotació  2.708.535,34 € 
Marge brut  831.508,14 € 
Despeses financeres  18.577,42 € 
Amortitzacions i provisions 570.882,51 € 
Resultat net 242.048,21 € 
Resultats extraordinaris  7.154,47 € 
Resultats de la Cartera de valors 7.014,26 € 
Modificació drets i obligacions -67.404,58 € 
  
Resultats de l’exercici 188.812,36 € 
  
2.  Balanç de Situació a 31.12.2014:  
  
ACTIU  
 
A- IMMOBILITZAT 

 
11.015.057,94 € 

I- Inversions destinades a l’ús general 2.624.873,76 € 
II- Immobilitzacions immaterials 149.030,53 € 
III- Immobilitzacions materials 8.084.481,65 € 
IV- Inversions gestionades 0 € 
V- Patrimoni públic del Sòl 156.672,00 € 
VI- Inversions financeres permanents 0 € 
VII- Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 € 
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B- DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 0 € 
 
C- ACTIU CIRCULANT 

 
1.852.306,25 € 

I- Existències 0 € 
II- Deutors 1.422.935,08 € 
III- Inversions financeres temporals 50,00 € 
IV- Tresoreria 429.321,17 € 
V- Ajustos per periodificació 0 € 
  
TOTAL ACTIU 12.867.364,19 € 
 
PASSIU 

 

 
A- FONS PROPIS 

 
11.125.459,63 € 

I- Patrimoni 502.920,19 € 
II- Reserves 0 € 
III- Resultats d’exercicis anteriors 10.433.727,08 € 
IV- Resultats de l’exercici 188.812,36 € 
  
B- PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES  0 € 
  
C- CREDITORS A LLARG TERMINI  680.708,23 € 
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables   0 € 
II- Altres deutors a llarg termini  680.708,23 € 
III- Desemborsos pendents sobre accions no exigides  0 € 
  
D- CREDITORS A CURT TERMINI 1.061.196,33 € 
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables   0 € 
II- Altres deutes a curt termini  422.818,65 € 
III- Creditors  638.377,68 € 
IV- Ajustos per periodificació   0 € 
  
TOTAL PASSIU  12.867.364,19 € 
 
 
Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2014 al dia 
31.12.2014: 
 
EXISTÈNCIES INICIALS 130.917,03 € 
  
COBRAMENTS 1.089.018,52€ 
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Pressupost corrent 1.089.018,52 € 
Pressupost tancat 145.127,67 € 
Operacions no pressupostaries 2.926.443,42 € 
  
PAGAMENTS   
Pressupost corrent 2.694.359,00 € 
Pressupost tancat 394.821,36 € 
Operacions no pressupostaries 773.005,11 € 
  
EXISTÈNCIES FINALS 429.321,17 € 
  
  

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2014. 
 
1- Fons líquids 429.321,17 € 
2- Drets pendents de cobrament 2.124.974,60 € 
3- Obligacions pendents de pagament 882.929,51 € 
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.671.366,26 € 
II- Saldos de dubtós cobrament 701.989,52 € 
III- Excés de finançament afectat 86.573,10 € 
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)   882.803,64 € 

 

SEGON.- Remetre còpia del compte general aprovat a la Sindicatura de 
Comptes de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la documentació 
que sigui preceptiva.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 

 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén 
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino. 

 
Abstencions: cap  

 
Vots en contra: cap 

 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3.  PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

DE DATA 10 DE SETEMBRE DE 2015 RELATIU A L’APROVACI Ó DE LA 
COMPAREIXENÇA EN EL PROCÉS ORDINARI 95/2015 QUE CON EIX 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, INTERPOSAT PER PROMYSA BRICK, SL CONTRA 
L’AJUNTAMENT PER LA DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINI TIVA 
DEL PLA PARCIAL 05 DEL SECTOR 19 DEL POUM, TRAMESA DE 
L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU I DESIGNACIÓ DE REPRESENT ACIÓ 
PROCESSAL I DEFENSA JURÍDICA.  

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local, per raó d’urgència degut al curt termini fixat pel 
Tribunal Contenciós Administratiu respecte de la remissió de l’expedient, 
en la seva sessió de data 27 d’agost de 2015 va acordar comparèixer en 
el recurs contenciós administratiu núm. 95/2015 que coneix el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, 
secció tercera, interposat per PROMYSA BRICK, SL contra l’ajuntament. 
 
Així mateix va acordar citar a comparèixer en el procediment judicial a tots 
aquells qui constin com a interessats en l’expedient esmentat. 
 
Respecte de la defensa jurídica de l’ajuntament es va acordar encomanar-
la al secretaria de la corporació en tant que advocat col·legiat número 2496 
del l’il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, per tal que defensi els drets 
de l’ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2015, així 
com en la resta de procediments judicials que s’interposin en contra o 
interposi l’ajuntament. 
 
Així mateix, encomanar, d’acord amb la seva disponibilitat, les tasques de 
representació processal a algun dels procuradors al qui es va conferir 
poder mitjançant escriptura atorgada davant el notari Manuel Carlos 
Estrada del Castillo el dia 14 d’abril de 2009 amb el número 912 del seu 
protocol. 
 
Aquest acord ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local 
en sessió de 27 d’agost de 2015 relatiu a la compareixença en el recurs 
contenciós administratiu núm. 95/2015 que coneix el Tribunal Superior de 
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Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, secció tercera, 
interposat per PROMYSA BRICK, SL contra l’ajuntament.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé 
Gomis i Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles 
Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

 
4.  PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCI Ó DEL 

CONSORCI DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LA SEVA ÀREA 
D’INFLUÈNCIA ADOPTAT PEL SEU CONSELL PLENARI EN DAT A 1 
D’ABRIL DE 2015.  

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 

 
“El Consell Plenari del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea 
d’influència, en sessió del dia 1 d’abril de 2015, adoptà, per unanimitat, l’acord 
de ratificar íntegrament l’acord adoptat pel Consell Plenari de data 19 de 
desembre de 2014 i en conseqüència aprovar la dissolució del Consorci del 
Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència amb efectes del 31 de desembre 
de 2014 així com els criteris de repartiment de la liquidació del consorci i els 
coeficients de repartiment resultants. 
 
En l’acord inicialment esmentat també es va inclouré el requerir als membres 
del consorci per a que en el termini de trenta dies a comptar de la recepció de 
la notificació de la dissolució, el seu òrgan competent adoptes l’acord de 
ratificació de la mateixa. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Ratificar en la seva totalitat l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del 
Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, en sessió del dia 1 d’abril de 
2015, i en conseqüència ratificar la seva dissolució amb efectes del 31 de 
desembre de 2014.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén 
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
5.   PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACI Ó 
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS DE LA 
MEDITERRÀNIA.  

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d'altres conflictes internacionals. 
 
Segons dades de I'ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència 
i la persecució, de les quals almenys Ia meitat provenen de Síria. A més, es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit  mesos 
de l'any i es preveu que el nombre d'arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels 
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països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços 
dels ajuntaments catalans en els casos d'actuacions en situació d'emergència i 
especialment en la post emergència i reconstrucció. 
 
L'any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per donar 
suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat 
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans. 
 
Davant de la situació actual i, 
 
— Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu 
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada 
i protegida. 
 
— Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l'article 14 
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 
 
— Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l'Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l'Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l'estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 
— Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per 
la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
— Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 
 
— Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 
d'asil i només 28 places d’acollida. 
 
— Atès que els municipis catalans s'han caracteritzat per respondre 
solidàriament a l'arribada de persones refugiades de conflictes com el dels 
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets 
humans i el desenvolupament. 
 
— Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 
que donin resposta a la situació dels refugiats. 
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Per tot això, des de el Ajuntament del Catllar, es proposa l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Instar al Govern espanyol a: 
 
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
 
• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària 
pet millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 
• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 
• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets 
de totes les persones. 
 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de genet de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 
 
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants. 
 
• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 
• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones. 
 
Tercer. Elaborat, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d'acollida municipals (0 comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
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Quart, Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat 
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegat i garantit polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora. 
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d'acollida. 
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió 
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participació de més d'una vuitantena d'ajuntaments.  
 
Aquestes són: 
 
• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la tuta 
• Planificació i gestió de l'acollida 
• Acollida a Catalunya 
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocutori amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè, Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya. a l'Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de 
Tarragona i al Govern de l'Estat espanyol.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
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Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén 
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 

 
6.   PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA PELS 

GRUPS MUNICIPALS UNICAT, CiU, ERC I ICV-EUiA DE SUP ORT A 
LES PERSONES REFUGIADES DE LA GUERRA DE SIRIA I 
DECLARAR-NOS POBLE ACOLLIDOR.  

 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L'any 2011 va començar una cruent guerra a Síria, a data d'avui, i segons 
dades de I'ACNUR es compten gairebé 200.000 morts, quasi 4 milions de 
desplaçats als països dels voltants: Jordània, Líbia, Turquia, Iraq i Egipte, i 6,5 
milions de desplaçats interns. Les darreres setmanes les persones refugiades 
han començat a agrupar-se a les portes d'Europa i el drama s'ha fet palès, 
especialment davant la negativa d'acollir-los per part d'alguns governs de 
països europeus, i la fixació de quotes d'asil molt per sota de les xifres reals de 
persones fugides de la guerra i la violència armada. 
 
Davant d'aquest drama humanitari manifestem: 
 
• Que els drets humans són universals i inviolables. Qualsevol persona vingui 
d'on vingui té dret a una nacionalitat, a una assistència sanitària i educativa 
mínima, i a una vida digna. 
 
• Que les situacions de guerra i de pobresa no són justificació per a la seva 
vulneració i que per tant, si no es poden garantir els drets bàsics en el seu lloc 
d'origen, cal en primer lloc garantir la seguretat de les persones, alhora que es 
treballa per millorar les condicions indignes d'origen. 
 
• Que segons la Convenció de Ginebra i l'Estatut del Refugiat, tots dos tractats 
internacionals signats i ratificats per l'Estat Espanyol i la resta de països de la 
UE, cal facilitar l'estat de refugiat i donar protecció jurídica a les víctimes civils 
d'una guerra. 
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• Que en un passat no gaire llunyà, milers de catalans i catalanes van ser acollits 
en altres països quan fugien de la guerra i la dictadura franquista. 
 
• Que EI Catllar és un poble solidari tal com demostra l'atorgament anual del 
0,7% dels ingressos propis del pressupost municipal a accions de cooperació, 
i el gran nombre de teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 
 
Per tot això els grups municipals Unicat, CIU, ERC i ICV-EUIA proposem els 
següents ACORDS: 
 
• Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions necessàries 
per protegir la població civil i prevenir que es cometin més vulneracions de drets 
internacionals, inclosos crims de guerra i de lesa humanitat. 
 
• Instar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que remeti la situació de 
Síria a la cort Penal Internacional, i ordeni la congelació d'actius del president 
Bashar AI-Assad ¡ els seus col·laboradors propers, així com l'embargament de 
béns a les forces de l'Estat Islàmic en qualsevol país que es trobin. 
 
• Instar al Govern Espanyol a que posi fi immediatament a les transferències 
d'armes al Govern Sirià, així com impedir el flux d'armes i qualsevol altre tipus 
de suport militar a grups armats de Síria que es cregui que han dut a terme 
violacions de drets humans i del dret internacional humanitari. 
 
• Instar a l'Estat Espanyol a activar les polítiques d'asil polític per a les víctimes 
de la Guerra de Síria, i que respecti la quota assenyalada en base a la proposta 
de la Unió Europea.  
 
• Posar a disposició dels plans d'actuació definits per la Generalitat i les 
associacions de suport als refugiats els recursos existents al poble (suport legal, 
servei d'immigració, xarxa d'entitats, Caritas) així com nous recursos 
(econòmics, acollida temporal...) per a pal·liar la dramàtica situació de les 
persones refugiades. 
 
• Instar a l'Ajuntament que faci els passos oportuns per acollir a una família de 
refugiats, proporcionant-los vivenda i cobertura a les necessitats bàsiques, com 
també una ocupació per als membres adults. 
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• Instar a l'Ajuntament que doni suport, si es dóna el cas, als vilatans que de 
forma particular estiguin disposats a fer acollides. 
 
• Instar a l'Ajuntament a formar part de la xarxa de Ciutats-Refugi que s'està 
impulsant, coordinant-se amb altres ciutats que vulguin formar-ne part. 
 
• Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l'Estat Espanyol, a I'ACNUR, al Comitè Català d'Ajuda al Refugiat i 
a Creu Roja.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén 
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORA CIÓ. 
 
1.   DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT EL 13 DE JUNY DE 2015. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2015/284, de data 
15 de juny de 2015, al número 2015/420, de data 14 de setembre de 2015. 
 
Els membres dels corporació es donen per assabentats. 
 
 
 
2.  INFORME DE L’ALCALDIA.  
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
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a) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Generalitat hem concorregut a la 
relativa al finançament d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació 
exterior per a l’adequació dels enllumenats públics, amb el canvi de lluminàries, 
de les urbanitzacions el Mèdol, Mas de Cargol, Coll de Tapioles i Pinalbert, amb 
un cost total de 24.420,21 €, IVA inclòs d’acord amb la memòria redactada per 
l’enginyer de l’ajuntament, Anton M. Anglès i Cunillera. 
 
b) Respecte dels ajuts convocats per la Diputació de Tarragona per al foment i 
difusió de publicacions locals, ens ha estat concedida una subvenció, prèvia la 
sol·licitud corresponent, per a la publicació de l’Atles històric i il·lustrat del 
Catllar per import de 1.669,37 €. Import que ve a minorar el cost total de la 
publicació que ha estat de 8.347,88 €. 
 
c) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Generalitat que s’han de tramitar 
de forma mancomunada mitjançant el Consell Comarcal hem formulat proposta  
per incloure’ns al programa treball i formació per a la contractació de persones 
aturades. Si ens concedeixen l’ajut, i com en d’altres ocasions, tindrem una 
persona treballant al municipi durant sis mesos per a la neteja de zones 
urbanes, perímetres d’urbanitzacions i la llera del riu. 
 
d) Informar que, valorada molt positivament la iniciativa del programa de 
col·laboració social que va finalitzar el passat 30 de juliol i en el marc del qual 
es van tenir prestant servei a tres persones del municipi, s’ha sol·licitat i ens ha 
estat concedit un nou programa de col·laboració social per a l’ocupació de tres 
persones desocupades durant sis mesos per al manteniment de zones urbanes. 
De moment només hem pogut proveir una de les tres places ofertades amb els 
candidats que ens facilita l’Oficina de Treball de la Generalitat. Aquesta 
persona, que prové de l’anterior Programa, és el Sr. Laurentiu Pompiliu Nita. 
 
e) Informar  que s’ha adjudicat l’obres de “Construcció d’un pas cobert a l’edifici 
de les escoles velles” a la mercantil Gestión Ingenieria y Construcción de la 
Costa Dorada S.A. (GICSA) per import de 117.343,88 €, IVA inclòs com a part 
de les obres d’adequació de l’edifici per albergar l’institut escola. 
 
Paral·lelament, mitjançant Decret 2015/307, de 8 de juliol s’ha atorgat llicència 
urbanística al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per les obres 
d’adequació interior de l’edifici, consistents en la redistribució interior de les 
aules, amb l’objectiu que els alumnes que comencin enguany el batxillerat en 
aquest centre ho puguin fer sense demores innecessàries. 
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Ambdues obres estan en la seva recta final. Respecte de les que executa 
l’ajuntament mancarà l instal·lació de l’enllumenat de la passera, doncs no 
estava previst a nivell de projecte i el material encara no ha estat subministrat. 
En quant a l’obra que executa la Generalitat, manca la connexió de la fibra 
òptica i de telecomunicacions en general. 
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis per preguntar quan començaran a impartir-se classes al 
centre. 
 
El Sr. alcalde respon que aquesta qüestió depèn exclusivament del 
Departament d’Ensenyament i que ell mateix ja ha formulat la pregunta sense 
que li hagin donat resposta. El que si es pot afirmar és que la setmana entrant 
està programada la neteja de l’edifici, prèvia a la recepció de les obres. No 
obstant, malgrat seria desitjable qui s’iniciessin les classes abans de final de 
mes, els 18 alumnes actualment estan reubicats a les instal·lacions de l’escola 
l’Agulla i, per tant i per aquest motiu, no pateixen retard en el programa docent 
establert. 
 
Intervé el Sr. Marcelo Tarantino per preguntar que és l’estructura metàl·lica de 
l’exterior de l’edifici. 
 
El Sr. alcalde respon que es tracta del passadís que ha executat l’ajuntament 
per comunicar les aules exteriors amb l’edifici central doncs amb la reforma feta 
per ensenyament i per maximitzar l’espai disponible s’han eliminat els 
passadissos interiors. 
 
Finalment i en quant aquest tema, dir que hi ha l’acord amb Ensenyament 
perquè l’Escola Municipal de Música utilitzi tres aules del centre per a les seves 
activitats, que es faran habitualment, fora de l’horari lectiu de l’institut. 
 
f) S’informa que han finalitzat les obres de Condicionament de l’entorn de 
l’antiga ermita de Sant Ramón que ha executat  l’empresa Excavacions 
Casanova Beltran SL, per la quantitat de 21.360,99 € i que es troben en 
execució les obres per a la construcció de nínxols al cementiri, adjudicades també 
a l’empresa Excavacions Casanova Beltran SL, per la quantitat de 49.352,56 €, 
ambdues finançades amb càrrec al Pla especial d’inversions municipals (PEIM) 
2015 promogut per la Diputació de Tarragona. 
 
g) Informar també que hi ha en estudi la proposta de nou horari d’hivern del 
personal de les oficines municipals que conjuga la petició efectuada per aquest 
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col·lectiu al seu dia i les necessitats de l’ajuntament. El nou horari a establir 
serà similar al d’estiu, en el qual es manté l’atenció al públic quatre tardes a la 
setmana, de dilluns a dijous.  
 
h) Informar també que en el marc del procés per a la provisió de dos llocs de 
treball de personal peó de la brigada municipal (categoria V) de l’ajuntament 
s’ha contractat als Srs Sergi Alujas Bargalló, amb el DNI núm. ***7344**, com a 
peó de comeses diverses i Ramon Tomàs Rafí, amb el DNI núm. ***5957**, 
com a peó de neteja viària. 
 
i) Finalment, s’informa que en el marc de la convocatòria de selecció per a 
formació de borsa de treball d’auxiliar administratiu destinada a cobrir 
substitucions de la mateixa categoria professional, mitjançant Decret de 
l’alcaldia 2015/403 de 31 d’agost,  s’ha procedit a la contractació de la Sra. M 
Magdalena Salla, amb el DNI núm. ***3000**, com a auxiliar administrativa en 
substitució de l’auxiliar administrativa Sra. Sandra Real, de baixa per incapacitat 
laboral temporal per embaràs, situació que continuarà amb la baixa de 
maternitat posterior. 
 
De tot el qual els reunits es donen per assabentats. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2015/349, DE 27 DE 

JULIOL, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES I DE RATIFICACIÓ  DE 
LES COMPETÈNCIES DELEGADES A LA JUNTA DE GOVERN LOC AL. 

 
Es dona compte que per part de l’alcaldia s’ha dictat el decret 2015/349 que diu 
el següent: 
 
“Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament va crear la 
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el 
mateix alcalde. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació 
d’atribucions pròpies d’aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local en 
exercici de les facultats que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, 
sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar, tot 
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respectant les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
L’article 52.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden nomenar els 
membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les competències 
que es considerin necessàries. 
 
En conseqüència, Resolc: 
 
Primer.-  Nomenar com a membres de la Junta de Govern els següents 

Regidors: 
 
 - Sra. M Montserrat Inglés i Novell, primera tinent d’alcalde. 
 - Sr. Carlos Álvarez Molina, segon tinent d’alcalde. 
 - Sra. Eva Zafra Agea, regidora. 
  
Segon.- Efectuar  delegació genèrica d’atribucions  en la Junta de Govern les 

següents competències delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 

 
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 

pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la 
competència. 
 

b) Concertar operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment no superi el 15 per 100 dels 
ingressos liquidats en l’exercici anterior. 
 

c) Les modificacions de pressupost que estiguin expressament 
atribuïdes a l’alcaldia.  
 

d) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni 
periòdiques. Així mateix, també es delegen totes les competències 
que siguin delegables segons la legislació de la Funció Pública. 
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e) El nomenament dels òrgans de selecció del personal funcionari i 

laboral. 
 

f) La selecció, nomenament i destitució del personal funcionari interí. 
 

g) La selecció, nomenament i acomiadament del personal interí 
laboral no permanent. 

 
h) L’aprovació de les comissions de servei i permutes dels 

funcionaris de la corporació. 
 
i) Les aprovacions dels instruments de planejament de 

desenvolupament del planejament general no expressament 
atribuïdes al plenari, així com la dels instruments de gestió 
urbanística i la dels projectes d’urbanització. La delegació 
compren totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent, 
incloent la resolució de recursos. 

 
j) Les competències relatives al nomenament i a la potestat 

sancionadora del personal funcionari i laboral de la corporació, 
exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a 
altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels 
funcionaris i acomiadament del personal laboral). 

 
k) Les competències sancionadores derivades de la legislació 

sectorial en qualsevol matèria atribuïdes a aquesta alcaldia, 
incloses les relatives a disciplina urbanística o per infracció de les 
ordenances municipals. La delegació comprèn totes les facultats 
atribuïdes a l’alcaldia, incloent la resolució de recursos, la 
imposició de multes coercitives i les execucions subsidiàries. 

 
l) La tramitació dels expedients de protecció de la legalitat 

urbanística en quant als aspectes de competència de l’alcaldia, 
així com acordar la demolició de les construccions efectuades 
sense llicència u ordre d’execució o sense que s’hi ajustin. La 
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’alcaldia, 
excepte la incoació del procediment, incloent la resolució de 
recursos, la imposició de multes coercitives i les execucions 
subsidiàries. 
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m) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 

superi el límit prevists pels contractes menors en la llei de 
contractes del sector públic ni, en qualsevol cas, els sis milions 
d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada 
no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. La delegació comprèn totes les facultats 
atribuïdes a l’alcaldia relatives a l’adjudicació, tramitació, 
modificació, interpretació, resolució i finalització dels contractes i 
adjudicacions. 

 
n) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 

competent l’alcaldia per la seva contractació o concessió i estiguin 
previstos al pressupost. 

 
o) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels 

recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així 
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 
quantia indicats. També es delegen totes les competències 
relatives a gravàmens, permutes, arrendaments i altres operacions 
jurídiques sobre la gestió del patrimoni competència de l’alcaldia. 
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’alcaldia 
relatives a l’adjudicació, tramitació, modificació, interpretació, 
resolució i finalització dels contractes i adjudicacions. 

 
p) L’atorgament de llicències i autoritzacions relatives als serveis 

funeraris, així com la incoació i tramitació dels expedients de 
recuperació de nínxols del cementiri municipal. 

 
q) Informes en tots aquells expedients en què intervingui una altra 

administració o hagin d’estar resolts per aquesta, en aquells 
supòsits que sigui competència de l’alcaldia l’emissió de l’informe. 

 
r) Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe quan la disposició 

que reguli la convocatòria no estableixi que sigui el Ple l’òrgan 
competent per sol·licitar-les i acceptar-les. 
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Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents per a 
dictar els corresponents actes administratius en les matèries delegades, així 
com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions dels pagaments que se’n 
derivin i realitzar totes les actuacions fins a la total conclusió dels expedients, 
així com la resolució dels recursos, a què fa referència l’article 52.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, i l’article 115 del RD 2568/86, interposats contra els actes 
dictats en virtut de les atribucions delegades. 

 
Tercer.- L’Alcaldia podrà avocar, per sí mateixa, el coneixement dels 

assumptes, la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la 
Junta de Govern, en els termes previstos en l’article 14 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, segons redacció feta per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener i dins l’àmbit de les seves competències. 

 
Quart.- Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma, 

entenent acceptat el nomenament de forma tàcita si no es manifesta 
res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la recepció de la 
notificació o es fa ús de les prerrogatives inherents al nomenament. 

 
Cinquè.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.” 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2015/415, DE 9 DE 

SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL  
PRESSUPOST DE 2016. MARCS PRESSUPOSTARIS.  

 
Es dona compte que per part de l’alcaldia s’ha dictat el decret 2015/415 que diu 
el següent: 
 

“1. ANTECEDENTS 

1. El 20 de març de 2015, mitjançant Decret d’Alcaldia 2015/142, es va aprovar 
el pla pressupostari a mitjà termini per al període 2016-2018. 



22 
 

2. En base a l’esmentat pla aprovat, l’Alcalde  va sol·licitar informe a la 
Secretaria-Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar 
les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016. 

3. En data dos de setembre de 2015, el Secretari-interventor ha emès informe 
sobre les línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre 
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa 
europea. 

2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la 
Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 
d'octubre de cada any:  

• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels 
estats financers. 

• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes.  

• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera disposa que amb caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de 
trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que 
han de contenir, almenys la següent informació: 
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• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb 
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu 
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost 
amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb 
normes del sistema europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de 
pressupostos, tant pel que fa als recursos del sistema de finançament 
subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta 
d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el 
projecte de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici 
precedent.  

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin 
una comparativa homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o 
unitat que exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 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, i l'article 
21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  

RESOLC 

1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent 
detall: 
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PREVISIÓ
INGRESSOS 2016
Capítol 1 1.460.000
Capítol 2 32.000
Capítol 3 855.000
Capítol 4 915.000
Capítol 5 1.000
Ingressos corrents 3.263.000
Capítol 6 0
Capítol 7 0
Ingressos de capital 0
Capítol 8 0
Capítol 9 0
Ingressos financers 0
INGRESSOS TOTALS 3.263.000

DESPESES 2016
Capítol 1 850.000
Capítol 2 1.900.000
Capítol 3 16.000
Capítol 4 165.000
Despeses corrents 2.931.000
Capítol 5 0
Fons de contingència 0
Capítol 6 164.000
Capítol 7 2.000
Despeses de capital 166.000
Capítol 8 0
Capítol 9 166.000
Despeses financeres 166.000
DESPESES TOTALS 3.263.000  

Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016: 

• Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, ja que es 
registra capacitat de finançament.  

• Contemplen el compliment de la regla de la despesa, ja que existeix 
marge de complement positiu.  

• Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
• Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari, en registrar-

se estalvi corrent ajustat positiu. 
• Contemplen el compliment de l’objectiu del deute, ja que el rati del deu 

viu se situa en un 28%, inferior doncs al 110% màxim permès.  

No hi ha modificacions significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 
2015. 

2. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
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3. Encarregar a la Secretaria-intervenció Municipal que remeti aquesta 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar 
compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei 
Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.” 

Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
5.  DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU A L’EXECUCIÓ 

TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT AL  
SEGON TRIMESTRE DE 2015, TRAMÈS AL MINISTERI D’HISE NDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  

 
Per part del Secretari Interventor es dona compte dels ingressos i despeses 
realment realitzades per l’ajuntament, tant a nivell pressupostari com a no 
pressupostari, fins el segon trimestre de 2015 i s’efectua una estimació dels que 
es produiran durant el proper trimestre i fins a final d’any. Aquest informe ha estat 
enviat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, d’acord amb el que 
preveu el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats 
 
6.  DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2015, TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  

 
Per part del Secretari Interventor es dona compte de l’informe corresponent al 
compliment dels terminis de pagament mig a proveïdors realitzats per 
l’ajuntament, durant el segon trimestre de 2015. Aquest informe ha estat enviat al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, d’acord amb el que preveu 
el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats 
 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o 
alguna pregunta. 
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Intervé el Sr. Marcelo Tarantino per preguntar si està prevista la poda de les 
branques de l’arbrat de les escoles. 
 
El Sr. alcalde respon que s’està realitzant aquests dies. 
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis i pregunta “què és una despesa de targes de díptics de 
Ràdio Club de Tarragona que puja 448 € i per què s’han gastat?”  
 
El Sr. alcalde contesta que són les targetes que es fan quan un radioafeccionat 
fa l’activació d’un punt de connexió. El Ràdio Club, com d’altres entitats 
anàlogues, fan el que es coneix com activació de punts en què, per difondre una 
ubicació especialment rellevant, com ara el castell del Catllar, durant una jornada 
emeten des d’aquest lloc i a tots els que contacten aquell dia se’ls envia aquesta 
tarja acreditativa de la connexió. És a nivell de col·lecció dels radioafeccionats, 
però serveix per difondre l’equipament a nivell mundial entre aquest col·lectiu. 
 
Novament pregunta el Sr. Gomis “què és una despesa a diari digital Tarragona21 
de 2.323 € i per què s’han gastat?” 
 
El Sr. alcalde explica que s’ha renovat el conveni que des de fa tres o quatre anys 
es signa amb aquest mitjà per a la publicitat del municipi i diferents events que 
s’organitzen. 
 
Intervé el Sr. Joan Morlà per preguntar si algun regidor o regidora ha rebut alguna 
comunicació d’aquest mitjà en que es fes difusió d’algun acte del municipi. 
 
El Sr. alcalde respon que aquest mitjà no comunica personalment amb els lectors, 
si no que és un mitjà que s’ha de consultar expressament, com ara la premsa 
tradicional. 
 
El Sr. Morlà pregunta si s’ha comprovat l’efectivitat de la despesa.  
 
El Sr. alcalde respon que aquest valor es difícilment mesurable. 
 
De nou pregunta el Sr. Gomis “què és una despesa de 2.359 € a la República 
Checa i per què s’han gastat?” 
 
Intervé el Sr. Joan Díaz per comentar que es tracta d’una publicació digital 
tendenciosa, doncs el 80% de les notícies que s’hi publiquen tenen com a  
protagonista al PSC. No és publicitat, és un pamflet. 
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Intervé la Sra. M Montserrat Inglés i pregunta al Sr. Díaz com sap que és 
tendenciós? 
 
Respon el Sr. Díaz i assenteix el Sr. Morlà que sempre surten els Srs. Iceta, 
Ballesteros i a nivell local, el Sr. López.  
 
El Sr. alcalde diu que no sap, perquè mai li ha manifestat, quina és l’opció política 
del propietari del diari. 
 
El Sr. Díaz diu que és indicatiu que es conegui al propietari. 
 
El Sr. alcalde concreta que coneix a d’altres persones vinculades al món del 
periodisme i que ha dit propietari com a sinònim de responsable, però en realitat 
no sap quin càrrec concret ostenta dins el mitjà. 
 
Intervé el Sr. Morlà per qüestionar l’eficàcia i/o l’oportunitat, en moments de crisi,   
d’efectuar una despesa de 5.000 € en publicitat, quan es podrien atendre altres 
qüestions. Tot plegat els recursos serien emprats de forma més eficient. 
 
El Sr. Díaz diu que cal diferenciar publicitat de notícies. 
 
El Sr. Morlà pregunta si no seria més eficaç destinar recursos a altres mitjans de 
comunicació. 
 
El Sr. Gomis diu que la ràdio arriba a un públic majoritari.  
 
El Sr. alcalde contesta que està responent a aquestes qüestions que tenen a 
veure amb despeses efectuades durant l’anterior legislatura, amb ànim d’aclarir 
qualsevol dubte als nous regidors i que, comparativament, la despesa que en 
aquest camp ha efectuat l’equip de govern actual és molt menor, en termes 
percentuals, a la realitzada en anteriors exercicis. 
 
Intervé el Sr. Tarantino per dir que, independentment de que siguin mitjans 
tendenciosos o no, proposa reduir la despesa en aquesta matèria. El Sr. Morlà 
subscriu la proposta. 
 
Novament intervé el Sr. Gomis i pregunta “que és una despesa d’imants amb 
informació dels telèfons de 3.300 € i perquè no han arribat a tots els veïns?” 
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En quant a la difusió dels imants, dos treballadors de la brigada municipal en van 
fer el repartiment pel nucli urbà de la vila, Eixample i Masia de Boronat i els 
vigilants municipals varen dipositar els imants a les bústies de les estafetes de 
correus de les urbanitzacions. Alhora, es va trametre una carta als presidents de 
les urbanitzacions informant-los de la iniciativa i comunicant-los que si algun veí 
no l’havia rebut, els vigilants en duien de reserva i que a l’ajuntament també ens 
en podrien facilitar. 
 
Intervé el Sr. Morlà per qüestionar l’eficàcia de la iniciativa i per denunciar que es 
va fer en plena campanya electoral. 
 
El Sr. alcalde matisa que la proposta es va presentar als inicis de la passada 
legislatura, però no es va tirar endavant. Una vegada va accedir a l’alcaldia, al 
final del mandat, es va sotmetre la proposta a la consideració de la Junta de 
Govern i es va aprovar, procedint-se a l’execució i repartiment dels imants entre 
la població per tal que les veïns tinguin a l’abast els principals telèfons per 
contactar amb l’ajuntament o amb els serveis d’emergències. Els mateixos 
vigilants municipals havien demanat fer una actuació similar. 
 
De nou pregunta el Sr. Gomis “que és una despesa de 1.210 € al Periódico de 
Catalunya i perquè es van gastar?”  
 
El Sr. alcalde contesta que era un promoció especial per difondre la vila a nivell 
turístic amb un especial en català a nivell de Catalunya i en castellà a l’edició 
Espanyola. 
 
El Sr. Díaz diu que era en format entrevista a l’alcalde. 
 
El Sr. alcalde diu que inicialment si, però que nosaltres ho vàrem substituir per  
uns textos de difusió genèrica del municipi. 
 
Novament pregunta el Sr. Ilé “que és una despesa amb pantalles a l’ajuntament 
i al centre cultural i quant puja aquesta despesa i perquè aquesta despesa quant 
la meitat de dies no funciona, almenys la del centre cultural?” 
 
El Sr. alcalde diu que no es cert que no funcionen, llevat d’avaria puntual o 
caiguda del servei per una tempesta o similar. També pot haver-se donat el cas 
d’avaria de la xarxa wi-fi que dóna senyal a la pantalla del Centre Cultural, però 
detectat l’origen d’aquest problema, es resoldrà en breu. 
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Intervé la Sra. Teresa M Canela per sol·licitar la instal·lació de dues papereres  
a dos indrets concrets del municipi: a les escales de la Costa i a les que donen 
accés a l’Eixample pel darrera de l’església.  
 
El Sr. alcalde informa que la de la Costa ja es va posar però uns vàndals la van 
arrencar i llençar a la llera del riu. No obstant, es reposarà i també s’instal·larà 
l’altra. És una qüestió de manca de civisme. El mateix va succeir amb els bancs 
que es varen instal·lar al parc de salut. 
 
El Sr. Ilé Gomis comenta que hi ha un punt de llum just al davant del consultori 
mèdic que fa mal contacte i propicia que caigui l’enllumenat públic de la zona. 
 
El Sr. alcalde respon que ja es va detectar la incidència i s’ha avisat a l’empresa 
de manteniment per a la seva reparació. No obstant sembla que es fon degut 
al sacseig intencionat que fan alguns joves que tenen aquest lloc com a punt 
de reunió. Es convocarà a alguns d’aquests joves a una reunió on se’ls 
demanarà una conducta més adequada i respectuosa prèvia a avisar als 
Mossos d’Esquadra, si s’escau. 
 
El Sr. Morlà diu que el veí del municipi Francesc Mañé ha sol·licitat una tapa de 
l’escomesa d’aigua i pregunta com està la qüestió. 
 
El Sr. alcalde respon que s’instal·larà en breu i que ja s’ha informat al sol·licitant 
per escrit. 
 
El Sr. Tarantino diu que han observat que sota el traçat de la canal de recollida 
d’aigües pluvials del centre cultural de la banda del consultori mèdic hi ha 
excrements a terra que semblen de rosegador. Caldria fer quelcom. 
 
El Sr. alcalde contesta que sembla que sigui d’aus, però es vetllarà. 
 
Intervé el Sr. Joan Díaz respecte de la Moció presentada pels grups municipals 
a l’oposició relativa a les connexions i ús il·legal de la xarxa d’aigües residuals 
a les urbanitzacions Pins Manous i Esplai Tarragoní, per quant no consten 
embrancades a una estació depuradora i manifesta que com hom coneix, des 
de fa temps, per solucionar aquesta problemàtica l’ajuntament costeja 
l’extracció de les aigües residuals acumulades al punt més baix de les referides 
urbanitzacions mitjançant camió amb bomba extractora i posterior abocament 
a la xarxa municipal. Aquesta situació, que pot comportar problemes legals a 
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l’ajuntament, ha anat incrementant el cost a suportar i aquest any, probablement 
superem els 32.000 €.  
 
La nostra moció, que no ha prosperat per motius formals, demanava repercutir 
els costos als infractors. A conseqüència de tot això, es fa el prec que es 
concreti l’actuació d’investigació dels responsables ja que han passat gairebé 
dos mesos des que s’iniciaren les actuacions amb la carta que el Sr. alcalde va 
enviar als veïns. Cal que es fixi un termini màxim. 
 
El Sr. alcalde manifesta el seu total acord amb el posicionament descrit. 
L’anterior ocasió, l’any 2006, es van passar càmeres i es van enviar escrits, 
paralitzant-se l’actuació en aquest punt. No volem que es repeteixi la situació i 
hem escomès  una acció decidida amb l’objectiu d’identificar els responsables 
i que assumeixin els costos de les seves accions. En quant a la demora en 
l’execució de la investigació, des de la constitució de l’ajuntament no hi ha hagut 
temps material per més, doncs la festa major i l’organització interna de la 
Corporació han monopolitzat els recursos. 
 
En quant a l’abocament d’aquestes aigües residuals al col·lector, aquesta 
mesura pretenia estalviar costos i sabem que l’ACA, d’ofici, no ens requerirà la 
cessació. Si aquest fet succeís, la Junta de Compensació de Mas Vilet dels Pins 
ha ofert la seva depuradora (filtre verd) per acollir aquestes aigües residuals. 
 
El Sr. Díaz insisteix en fixar una data determinada. 
 
El Sr. alcalde explica que no es pot fixar una data concreta, però informa que ja 
s’han demanat les ofertes a empreses especialitzades per passar les càmeres 
i identificar els responsables. 
 
El Sr. Morlà diu que aquesta qüestió ja s’havia proposat a l’inici de la passada 
legislatura, al final de la qual n’era alcalde i per tant, no serveix l’argument de la 
responsabilitat dels anteriors equips de govern. Tens unes responsabilitats. 
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis i pregunta quan costa gestionar la pàgina de facebook 
institucional de l’ajuntament i com es va adjudicar el servei. 
 
El Sr. alcalde respon que no ho recorda, però que es poden quedar en qualsevol 
moment i li concreta el cost anual del servei i la forma d’adjudicació. 
 
Novament intervé el Sr. Gomis i pregunta com està el tema del tresorer. 
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El Sr. secretari explica la situació legal arran de la darrera modificació de l’article 
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
operada mitjançant el RDL 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i 
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, 
que apunta la possibilitat que siguin exclusivament funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional els que hagin d’exercir aquestes 
funcions a l’haver-los atribuït expressament les funcions de control i fiscalització 
interna de la gestió econòmic-financera i pressupostaria, i la comptabilitat, 
tresoreria i recaptació, eliminant la tradicional restricció existent fins al moment 
per a l’exercici d’aquesta funció.  
 
De nou intervé el Sr. Gomis i pregunta que és una despesa de 1.196 € per a 
l’adquisició d’ordinador per al vigilant i l’equip de govern.  
 
El Sr. alcalde explica que la seu dia es va dotar als vigilants amb una tauleta 
per poder facilitar la comunicació i tasques d’aquest col·lectiu. A hores d’ara ha 
quedat obsoleta i arran de la millora que es pretén en la gestió del servei 
mitjançant la compra o implementació d’un programa informàtic, s’ha cregut 
convenient dotar-los d’un ordinador portàtil. 
 
L’altre ordinador portàtil es destinarà a la gestió interna de l’equip de govern. 
 
Finalment, el Sr. Gomis pregunta respecte de la despesa de 1.167 € en 
concepte de samarretes de la festa major, doncs creu que tenen un cost molt 
elevat. 
 
El Sr. Carlos Alvarez respon que es va contractar la mateixa empresa que els 
anys anteriors per a la serigrafia i subministrament de les samarretes de la 
bicicletada popular i les exhibicions de zumba i cicloindoor de la festa major. 
Les que han sobrat s’han dipositat a l’ajuntament per aprofitar-les en properes 
edicions, doncs no s’hi ha posat data. En quant al cost, i tenint en compte que 
es tracta de samarretes tècniques, resulten a un preu molt competitiu.  
 
I, essent les tretze hores i vint-i-sis minuts 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   

  


