ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del matí del dia vuit de març
de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Antonio López López
REGIDORS/ES:
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
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
Excusa la seva assistència el Sr. Joan Díaz i Rull
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, intervé la Sra. Teresa M. Canela per demanar
un minut de silenci en record de la Sra. Muriel Casals, Diputada de Junts pel Sí
al Parlament de Catalunya i anteriorment presidenta d’Òmnium Cultural, morta
el catorze de febrer passat.
Pregunta el Sr. alcalde si tots hi estan d’acord. Essent la resposta afirmativa es
realitza el minut de silenci.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
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1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE FEBRER DE
2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 9 de
febrer de 2016, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió.
A continuació intervé la Sra. Teresa Maria Canela i diu que en la proposta de
designació de Mossèn Gil i Ribas com a candidat al guardó per al
reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal,
demanà que el vot fos individualitzat mentre que en l’acta consta que ho feu
en la moció de rebuig del Pla de Conca de l’Ebre.
També observa que va ser ella mateixa qui va preguntar sobre el tema del
Club Esportiu el Catllar i l’alcalde va respondre que es faria una reunió just
després del Ple per informar als regidors.
Tot seguit intervé el Sr. Joan Morlà i demana que s’esmeni l’inici del punt de
l’ordre del dia referent a precs i preguntes es faci arribar la relació de decrets
per correu electrònic.
Finalment es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb aquestes esmenes
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, 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 l’acta és aprovada per unanimitat.
L’alcalde, d’acord amb el que preveu l’article 103.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, proposa incloure per urgència, i al final dels
assumptes sobre els que cal adoptar resolució, l’adhesió de l’ajuntament a la
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proposta de l’ajuntament de l’Arboç de sol·licitar oficialment l’atorgament de la
Creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbocenc.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER INCLUSIÓ DE
NOUS FITXERS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 15 de desembre de 2015 es
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de creació de
fitxers automatitzats de dades de caràcter personal per actualització dels
arxius sotmesos a protecció, atès que la darrera modificació datava de l’any
2008.
Malgrat l’escàs temps transcorregut des de la darrera revisió, amb l’adquisició
del programa de gestió de tasques dels vigilants municipals DRAG (Dispositiu
de Recursos per Agents) per a la millora de l’eficàcia i eficiència del servei, es
crearà una nova base de dades que requereix de ser inclosa en la norma de
referència atès que el programa gestiona arxius que contindran dades de
caràcter personal que cauen dins el marc de protecció, essent algunes d’elles
d’especial sensibilitat, com ara les relatives a ideologia, salut o creences.
Escau, doncs, incloure aquesta base de dades en els arxius sotmesos a
protecció, d’acord amb la consulta efectuada a la societat especialitzada en
protecció de dades i accés a la informació GESTBAN CONSULTING
TARRACO, SL contractada expressament per aquesta tasca.
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal té com a objecte principal garantir i protegir els drets
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat
personal i familiar. La disposició addicional primera estableix que els fitxers i
tractaments automatitzats inscrits o no en el Registre de Protecció de Dades
hauran d’adequar-se a aquesta Llei, i les administracions públiques,
responsables dels fitxers de titularitat pública, hauran d’aprovar la
corresponent disposició de regulació del fitxer o adaptar l’existent.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’article 20 de la citada
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norma preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es
podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició general publicada en
el butlletí oficial corresponent.
Examinat el text proposat per a la modificació de l’ordenança, que incorpora a
l‘annex I de la norma la base de dades esmentada (DRAG), que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni
en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, proposo que el ple acordi:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de
creació de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal amb
l’abast que consta a la part expositiva del present acord.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació
l’Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de la seva publicació.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Quart.

Instar la inscripció de la modificació al Registre General de Protecció
de Dades depenent de l’Agència de Protecció de Dades.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE
VIGILANTS MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 10 de gener de 2013 es va
aprovar el Reglament regulador del servei de vigilants municipals, el text del
qual fou íntegrament publicat al Butlletí Oficial de la Província número 62, de
data 14 de març de 2013.
Arran de les indicacions de l’alcaldia, el secretari interventor ha elaborat una
proposta de redactat dels articles 6 i 17 del Reglament vigent, amb el contingut
literal següent:
“Article 6.
1. L’alcalde exerceix el comandament màxim dels/les vigilants, podent delegar
en un regidor les funcions d’organització i funcionament.
2. Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als agents,
l'Ajuntament podrà crear una plaça en propietat de cap de servei o
coordinador, al qual li correspondran les següents funcions:
a/ Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del servei i, també les activitats
administratives que se’n derivin, per tal d’assegurar-ne l’eficàcia, seguint les
directrius de l’alcalde i/o el regidor delegat.
b/ Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.
c/ Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir,
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rebudes de l’alcalde i/o del regidor delegat.
d/ Informar a l’alcalde i/o regidor delegar, del funcionament del servei.
e/ Assistir l’alcalde i/o regidor delegat en les funcions de planificació,
organització, coordinació i control, com també proposar les mesures
organitzatives i els projectes per a la renovació i el perfeccionament dels
procediments, sistemes i mètodes d’actuació que estimi convenients.
f/ Presentar la memòria del servei a l’alcalde.
g/ La relació amb serveis similars d’altres municipis.
h/ Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal
del servei.
i/ Realitzar els quadrants de personal, així com fer el seguiment de les
incidències (baixes, permisos, llicències, etc.) de la plantilla de personal al seu
càrrec.
j/ Mantenir els contactes necessaris amb tercers (associacions de veins,
entitats locals, organismes oficials, cossos de policia, etc) per portar a terme
les seves tasques, així com participar en les comissions per les que sigui
assignat/da.
k/ Col·laborar i coordinar-se amb els altres caps de departament de
l’Ajuntament del Catllar, en aspectes operatius del dia a dia.
l/ Col·laborar amb els plans d’emergència d’acord amb els protocols
establerts.
m/ Verificar que els treballs del servei de vigilància integrin els principis de la
prevenció de riscos i salut laboral.
n/ Vetllar per la seguretat i salut al seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
o/ Vetllar pel perfecte estat de la uniformitat, neteja i higiene personal dels
Vigilants Municipals del Catllar.
p/ Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.
3. En absència del Vigilant en Cap, l’Alcalde o el Regidor delegat, determinarà
quin dels efectius del Servei el substituirà.
[...]
Article 17.
El/la vigilant utilitzarà per a la realització de les seves tasques els models de
documents facilitats per a cada supòsit i ocasió, portant un arxiu amb còpia de
tota la documentació referent a les actuacions realitzades.
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En cas de canvi de torn entre els/les vigilants, aquest haurà de ser comunicat
a l’ajuntament i autoritzat per l’alcalde, el regidor/a qui tingui delegada la
competència o el cap de servei o coordinador, si n’hi ha, amb una antelació
prèvia de 72 hores.”
En quant a l’article 6 es pretén adequar el contingut del precepte originari als
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat que informen la provisió de
llocs de treball de les administracions públiques i més concretament els
funcionarials, tot garantint, ensems, els principis legals de publicitat de les
convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i
professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, independència i
discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció, adequació entre
el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar i
agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció, recollits
a l’article 55 i concordants del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Pel que fa a l’article 17, i en concordança amb els apartats “a” “e” i “i” de
l’article 6.2, relatiu a les funcions del cap de servei o coordinador, i per evitar
usos indeguts de la facultat del canvi de torn que desvirtuen la norma vigent, i
que en alguns casos s’ha detectat que contravenen les bàsiques normes
reguladores del descans i la jornada laboral, en perjudici del servei, dels veïns
i dels propis treballadors.
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment a seguir per a la
modificació del Reglament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació d’aquest
reglament, només exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist que els articles 47 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen al
ple la competència per a l’adopció del present acord.

7

Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Aprovar la modificació puntual dels article 6 i 17 del Reglament
regulador del servei de vigilants municipals d’acord amb el text que
consta a la part expositiva del present acord.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació del
Reglament durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de la seva publicació.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació del Reglament
quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment
en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

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 i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: 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
Amb la qual cosa la proposta de l’alcaldia és desestimada.
En seu d’explicació de vot intervé el Sr. Joan Morlà dient que, seguint amb la
dinàmica marcada des de l’inic de la legislatura cada intervenció d’un regidor
que no pertany a l’equip de govern es consensuada amb la resta de grups de
l’oposició.
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Tot seguit diu que han votat que no malgrat que “amb un dels plens anteriors
es va aprovar el poder crear aquesta plaça, la llei de pressupostos estipula
que la taxa de reposició de llocs de treball és 0, amb l'excepció de llocs
d'extrema necessitat i urgència i caldria veure com justifica aquesta extrema
necessitat i urgència per tenir un cap de vigilants per un servei de 4 agents,
que no cobreix les 24 hores del dia i per una població de menys de 5000
habitants”.
Intervé el Sr. alcalde dient no es crea cap plaça, que el lloc de treball es
podria cobrir mitjançant personal eventual o càrrec de confiança o per
promoció interna. En quant a la modificació de l’article 17 es preveu que el
canvi de torn passi del règim de comunicació al d’autorització, igual que la
resta de personal de l’ajuntament. Creiem que han de ser iguals.
En tot cas, per a la creació d’una nova plaça primer caldria dotar-la
pressupostàriament.
Intervé el Sr. Morlà responent que si li dónes el càrrec a un vigilant i li
encarregues les tasques d’organització i gestió del cos, aquest hauria de
deixar el seu torn. Aquest posicionament es una qüestió que s’ha consensuat
amb els vigilants municipals i ells mateixos ens han autoritzat a utilitzar les
converses.
El Sr. Morlà, doncs, proposa deixar el reglament tal i com està.
Intervé el Sr. alcalde dient que si només es pot proveir la plaça per promoció
interna passaria el que el Sr. Morlà ha descrit, un vigilant passaria a cap i
llavors s’hauria de proveir un nou lloc d’agent.
Intervé el Sr. Morlà dient que no creuen convenient aprovar aquestes
esmenes i recorda que el reglament el va fer el llavores regidor de Governació
i ara alcalde. Quan vulgueu canviar alguna cosa estem en disposició de ferho, previ. Consens, i quan es tractin qüestions relatives a personal, cal
consultar amb les persones interessades.
Intervé la Sra. Montserrat Inglés per dir que el Sr. Morlà ha assumit el rol de
sindicalista.
Intervé el Sr. alcalde per parar la disputa, dient que la darrera paraula la té
l’alcalde.
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Intervé el Sr. Ilé Gomis per proposar anar per feina.
Finalment, intervé el Sr. alcalde dient que el reglament el va fer ell i pensa que
no s’ha entès el motiu de la modificació.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
DIVERSES ORDENANCES FISCALS PER ESMENA I ADEQUACIÓ DE
CONTINGUTS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015 va
acordar modificar diverses ordenances fiscal vigents en aquest municipi, d’acord
amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Un cop posada en marxa la seva aplicació s’ha constatat que respecte
d’algunes d’elles cal procedir a efectuar concrecions o bé petites
rectificacions.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una
proposta de modificació d’aquestes ordenances fiscals.
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals
vigents següents:
NÚM. 1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Modificar l’apartat 6 de l’epígraf segon de l’article 7è, que quedarà redactat de
la següent manera:
6. Per compulsa de documents:
Fins a 5 fulls
Més de 5 fulls fins a 10 fulls
Més de 10 fulls fins a 20 fulls
Més de 20 fulls fins a 30 fulls

2,00€/pàgina
7,00€
13,50€
26,50€
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40,50€

Més de 30 fulls

NÚM. 11. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ASSISTÈNCIA A CURSOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT
Modificar l’apartat 2 de l’article 4art, que quedarà redactat de la següent
manera:
2. Pels residents:
· El segon membre de la mateixa unitat familiar que assisteixi als cursos se li
aplicarà un descompte del 5% en les tarifes, excepció feta de la matrícula.
· El tercer i següents membres de la mateixa unitat familiar que assisteixin als
cursos se’ls aplicarà un descompte del 10% en les tarifes, excepció feta de la
matrícula.
NÚM.12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Modificar les tarifes de “PISTES DE TENNIS” de l’article 6 è. Quota Tributària,
que quedarà redactat de la següent manera:
PISTES DE TENNIS
1 hora/pista particulars
1 hora/pista particulars horari nocturn
1 hora/pista monitor
1 hora/pista monitor horari nocturn

1,00€
3,00€
3,50€
4,50€

NÚM. 16. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS URBANS.
Modificar l’article 3 de l’Annex, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 3. Bonificacions potestatives
1. S'aplicarà una bonificació d’acord amb l’escalat que tot seguit s’indica en
aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets
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reals de gaudiment limitadors del domini que es donin les següent
condicions:
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents,
adoptats, cònjuge, ascendents o adoptants,
c) Que l’immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.
Valor cadastral del sòl
Fins a 20.000,00€
De 20.000,01 a 30.000,00€
De 30.000,01 a 40.000,00€
De 40.000,01 a 50.000,00€
De 50.000,01 en endavant

Percentatge
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %
50,00 %

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
a) Certificat de defunció.
b) Document públic d’acceptació d’herència
NÚM. 18. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
Afegir un article 3 a l’annex de l’ordenança anomenat Bonificacions
protestatives, amb el redactat següent:
1. S’aplicaran les següents bonificacions, de caràcter pregat, sobre la quota
de l’impost:
a) Bonificació del 40 per cent de la quota de l’impost a favor de construccions,
instal·lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que las instal·lacions
per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per part de l’Administració competent.
b) Una bonificació del 90 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats, conforme a la legislació vigent.
2. Les bonificacions previstes en el número anterior són acumulatives,
aplicant-se a la quota resultant de la bonificació concedida en primer lloc.
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3. Per l’obtenció de la bonificació regulada a l’apartat a) del punt 1d’aquest
article, caldrà sol·licitar-la conjuntament amb la sol·licitud de llicència
municipal d’obres, i caldrà aportar, a més de la sol·licitud escrita, còpia del
certificat d’homologació o document equivalent dels col·lectors per a la
producció de calor.
NÚM. 20. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Modificar l’apartat 1 de l’article 4 Bonificacions potestatives de l’Annex, que
quedarà redactat de la següent manera:
Article 4. Bonificacions potestatives
1. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de
família nombrosa, els membres de la qual han d’estar tots ells
empadronats en el municipi, gaudeixen d’una bonificació de la quota
íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual, entenent
aquest com aquell domicili en que es resideixi més de 183 dies a l’any.
L’aplicació del benefici es realitza sota les següents condicions:
a) Import de la bonificació.
Gaudiran d’una bonificació mínima del 10 per cent sempre que
l’immoble tingui un valor cadastral inferior als 100.000,00 euros i els
ingressos de la unitat familiar no superin 8,50 vegades el Salari Mínim
Interprofessional. .
Aquesta bonificació es veurà incrementada segons el següent nivell
d’ingressos:
Un 80 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 70 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 3,5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 60 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 4
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 50 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 4,5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
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Un 40 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferior a 5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
b) Requisits subjectius
La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats abans del dia 31 de
desembre de l’any anterior en que hagi de sorgir efectes la bonificació
sol·licitada.
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els
cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de
reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació
amb el període impositiu d’exacció de l’impost.
c) Requisits objectius.
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte
passiu per més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble
que és el domicili fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa.
Aquesta bonificació no serà aplicable a béns immobles que tinguin
determinats usos com aparcaments o trasters.
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de les
ordenances fiscals s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran
en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
Tot seguit intervé la Sra. M. Goretti Gatell, aclarint que ho fa de forma
consensuada amb tots els regidors dels grups a l’oposició, per manifestar que
quan es varen revisar les ordenances fiscals i es conveniren amb l’equip de
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govern, es va acordar que respecte de la utilització de les pistes de tennis
s’aplicarien els preus inicials.
Intervé el Sr. alcalde dient que mentre les pistes no es reparin i fins l’ampliació
dels serveis amb l’ús dels vestuaris, no es sotmetrà a consideració un canvi
de tarifes a l’alça.
Intervé la Sra. Gatell dient que l’ordenança ha de reflectir la realitat i per tant,
el preu de pista amb monitor s’ha de mantenir conforme el que es venia
pagant.
El Sr. alcalde respon dient que el preu real que es pagava no era el que
preveia l’ordenança en quant a l’ús mitjançant monitoratge.
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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE
DE PAU SUPLENT, PER FINALITZACIÓ DEL MANDAT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Essent pròxim a exhaurir-se el termini de quatre anys de mandat del jutge de
pau titular i del jutge de pau suplent, l’ajuntament, en concurs amb el
Departament de Justícia de la Generalitat, i a resultes de l’acord de la Junta
de Govern Local de data 17 de desembre de 2017, va iniciar el procediment
per la provisió dels càrrecs i va publicar edicte al Butlletí Oficial de la
Província número 5, de data 11 de gener de 2016, convocant a les persones
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interessades a que efectuessin la seva sol·licitud en el termini de 20 dies
hàbils.
Evacuats els tràmits escaients s’han presentat, acompanyades dels respectius
currículums, dues sol·licituds: una per al càrrec de jutge de pau titular per part
del Sr. Josep M. Miquel i Palau, i una altra per exercir el càrrec de jutge de
pau suplent, presentada pel Sr. Josep Fortuny i Baduell.
Valorats els mèrits al·legats pels concursants a jutge de pau titular i substitut.
Atès que s’han seguit les prescripcions procedimentals establertes pels
articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau
(RJP).
Atès que d’acord amb els articles 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder Judicial (LOPJ) i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació
efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Proposar el nomenament dels Srs. Josep M. Miquel i Palau com a
Jutge de Pau Titular i Josep Fortuny i Baduell com a Jutge de Pau
Substitut, atès que no estan incursos en cap causa d’incapacitat de
les establertes a l’article 303 de la LOPJ.

Segon.

Donar trasllat d’aquesta proposta i de la resta de documentació
necessària a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya perquè ho elevi a la Sala de Govern del
Tribunal, i procedeixi al seu nomenament, si s’escau

Tercer.

Notificar aquest acord a les persones interessades.

Quart.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a
comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat
d’interposar recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat
estimi pertinent.”
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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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA
D’ESTABLIMENT
DE
LA
PRÀCTICA
DE
L’ATERMENAMENT I FITACIÓ DE LA FINCA DE PROPIETAT
MUNICIPAL SITUADA AL POLÍGON 26 PARCEL·LA 12 DEL
CADASTRE.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 9 de febrer de 2016 es va incoar
l’expedient per l’atermenament i fitació de la finca de propietat municipal amb
referència cadastral 43044A026000120000SD situada al polígon 26 parcel·la
12 adquirida a títol de segregació i expropiació i inscrita al registre de la
propietat de Tarragona número 3, al tom 1983, llibre 85, foli 47, finca núm.
6995, inscripció 1, i que es descriu de la forma següent:
“Peça de terreny que se segrega de la finca matriu registral 1118, de forma
quasi rectangular de superfície dos mil tres-cents quaranta-nou metres
setanta-dos decímetres quadrats i que correspon a la parcel·la del referit
polígon 26. Llinda al nord amb finca matriu que se segrega mitjançant la
carretera del Catllar a Tarragona (TP-2039); al sud i a l'oest amb la finca
cadastral número 14, propietat de la Sra. Rosa Bové Montserrat i a l'est amb
finca propietat del Sr. Francesc Cáceres Montserrat.”
Com sigui que s'han plantejat dubtes sobre els termes de l’esmentada finca,
que no està fitada, l’ajuntament estima convenient procedir a l’atermenament i
fitació de la finca municipal en ús de la potestat que li atribueixen els articles 4
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 8 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El secretari interventor ha emès informe jurídic sobre el procediment a seguir
i, àdhuc, ha elaborat un pressupost de les despeses d’atermenament que
importa la quantia de mil euros (1.000,00 €) de principal més dos-cents deu
euros (210,00 €) d’IVA.
Examinat el contingut de la memòria redactada a l’efecte, es considera
necessari procedir a l’esmentat atermenament, essent raonables per a
aquesta finalitat les despeses que consten al pressupost corresponent.
La competència per a adoptar el present acord correspon al Ple municipal.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Disposar la pràctica de l’atermenament de la finca municipal amb
referència cadastral 43044A026000120000SD situada al polígon 26
parcel·la 12 adquirida a títol de segregació i expropiació i inscrita al
registre de la propietat de Tarragona número 3, al tom 1983, llibre
85, foli 47, finca núm. 6995, inscripció 1.

Segon.

Establir el dia 1 de juny 2016 com a data en què s’iniciaran les
operacions de l’atermenament.

Tercer.

Disposar que aquest acord es notifiqui als propietaris i titulars de
drets reals de les finques confrontants, i que es publiqui el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’ajuntament, amb una antelació mínima de trenta dies a
la data d’inici de les operacions d’atermenament.
Els interessats poden presentar davant la corporació les al·legacions
i la documentació que considerin convenients, en defensa dels seus
drets, fins 20 dies anteriors a l’assenyalat per a l’inici de la pràctica
de l’atermenament.

Quart.

Autoritzar el crèdit de mil dos-cents deu euros (1.210,00 €) per fer
front a les despeses derivades de la pràctica de l’atermenament
aquí acordat.
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Cinquè. Com sigui que estem davant un acte de tràmit, no procedeix la
interposició de cap recurs ni en via administrativa ni en via
contenciosa.”
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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE
SITUAT A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, NÚM. 3 PER DESTINAR-LO
A ALBERGAR L’INSTITUT ESCOLA A FAVOR DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 14 de desembre de 2006 i
arran de la inauguració del nou centre educatiu situat a l’entrada de la
població, al Camí de Tarragona, es va sol·licitar a l’aleshores Departament
d'Educació la desafectació dels terrenys i edificis situats a l’Avinguda de
Catalunya, núm. 3, antigues instal·lacions escolars, la qual fou concedida
posteriorment.
Actualment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
posarà en funcionament al municipi un Institut Escola per tal de poder impartirhi l’ensenyament secundari obligatori, atès que, degut a l’increment del
nombre d’alumnes s’ha produït una saturació del centre ubicat al municipi dels
Pallaresos, designant amb aquesta finalitat, l’immoble de l’Avinguda de
Catalunya, núm. 3.
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L’ajuntament del Catllar és propietari del referit immoble, el qual es considera
idoni per la implantació del Institut Escola, i en el qual i d’acord amb el
Departament d’Ensenyament ja s’ha executat l’obra “Construcció d’un pas
cobert a l’edifici de les escoles velles” per adequar-lo a les necessitats
educatives previstes.
La competència per adoptar el present acord es atribuïda al Ple de
l’ajuntament per mandat de l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, precepte que,
alhora, faculta les entitats locals per cedir gratuïtament els béns patrimonials a
altres administracions o entitats públiques.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya l’ús amb
caràcter gratuït de la finca inscrita a l’Inventari de Béns del Municipi
com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, i inscrita al
Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a
ubicar un institut-escola que es descriu registralment d'aquesta
manera:
"RÚSTICA: Porció de terreny al Catllar, partida "Coll Canut" i també
"Corral de Pallarès", destinat a edificació; de superfície 2.957 metres
i noranta-sis decímetres quadrats. Llindars: al nord, amb carretera
del Morell a Torredembarra; al sud, amb la finca d'on procedeix, de
Joan Moraga Gils; a l’est, amb porció de finca d'on procedeix i que
adquirirà Joan Vidal, intermediant desguàs natural i resta de finca
matriu; a l’oest, resta de finca d'on es va segregar”.
Respecte de les edificacions existents, succintament es poden
descriure de la següent forma: l’edifici principal consta de planta
baixa, en la que hi ha una sala polivalent, una aula de música, cinc
aules, tres grups de lavabos, un vestíbul i un magatzem; i una planta
semisoterrani en la que hi ha dues aules i un vestidor amb lavabo, i
un pas cobert de recent execució. També hi ha una pista
poliesportiva amb vestidors
Inscripció: figura inscrita a nom de l'ajuntament del Catllar al
Registre de la Propietat número 3 de Tarragona, al tom 613, llibre
29, foli 194, finca 1205, inscripció 1a.
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La seva referència cadastral és: 9897614CF5599H0001ZH.
Aquest immoble té les condicions de solidesa adequades per ubicar
el centre educatiu.
Segon.

La cessió d'aquest immoble a la Generalitat de Catalunya, ho serà
mentre s'ubiqui un institut o un altre centre educatiu públic i en cas
que no es destini a aquestes finalitats el bé revertirà automàticament
a l’ajuntament, d’acord amb l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre.

Tercer.

L'immoble és apte per al seu correcte destí com a equipament
escolar, no té cap condicionant mediambiental i compta amb
abastament d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals i pluvials,
subministrament d'energia elèctrica amb la potència suficient per
l'execució de l'obra i posterior correcte funcionament de
l'equipament escolar i en cas de necessitat una nova estació
transformadora d'energia -en el supòsit de ser necessària s’ubicarà
fora del solar- xarxa telefònica i els vials que limiten amb el solar
tenen pavimentada la calçada i encintades les voreres.
Correspondrà a l’ajuntament qualsevol despesa per les actuacions
urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les
mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció
del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les
obres.

Quart.

La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’acrediti per a la remodelació de l’immoble en base a l'article 103
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà
d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció
d’especial interès o utilitat municipal.
S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de
la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com
per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
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Cinquè. Es faculta l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es
disposa en el present acord.”
Tot seguit intervé la Sra. Gatell dient que es va demanar en Junta de
Portaveus que es regulés l’ús social fora de l’equipament fora de l’horari lectiu
mitjançant conveni a banda.
Intervé el secretari, Sr. Jordi Reina, dient que a resultes del nou acord,
mitjançant conveni, a banda de l’ús es regularan altres conceptes, com la
despesa de subministrament, manteniments, neteja, etc.
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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.
8.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
RECLAMAR
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL
RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT
DEL CATLLAR.

Es dóna compte de la següent moció presentada pel grup del PSC:
“Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als
ens locals ha davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que
corresponen al finançament de serveis amb competències compartides i/o a
serveis sobre els quals els ajuntaments no tenen competències, han baixat un
56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han continuat prestant els serveis
per responsabilitat política i respecte democràtic a la ciutadania. En el cas de
les subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha estat del 92%.
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Igualment els ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern del
PP i la manca d’ajuda de la Generalitat, han continuant invertint en el
necessari manteniment de les infraestructures i equipaments locals (s’han
recuperat nivells d’inversió similars als anys anteriors a la crisi), ja que malgrat
tot són les administracions més sanejades del país (durant el 2015, en el seu
conjunt, són les úniques que varen tenir superàvit, concretament del 0,5%).
En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a
través de múltiples vies, a la Generalitat de Catalunya el pagament dels
deutes que té reconeguts amb els ajuntaments. Es tracta en aquest cas de
subvencions aprovades i concedides a obres i serveis municipals ja efectuats i
que la Generalitat no abona als ajuntaments. Aquesta situació ens pot abocar
a la impossibilitat de complir com voldríem amb els terminis legals de
pagaments a proveïdors i ens converteix, de facto, en finançadors obligats de
la Generalitat de Catalunya.
Però els perjudicis que l’actuació de la Generalitat provoca als ajuntaments no
acaben aquí.
A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està
reconeixent comptablement les obligacions de pagaments envers els
ajuntaments, infligint un doble càstig: no paga els deutes i no reconeix el
deute real que té amb nosaltres.
Moltes entitats locals hem desenvolupat i desenvolupem activitats pròpies de
la Generalitat assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els
diners del municipi. Hem rebut l’atorgament de subvencions per poder
finançar inversions, hem realitzat les activitats i inversions d’acord amb els
preceptes signats, hem enviat les justificacions signades pels interventors i
rebem, com a resposta, el silenci.
El silenci pot provocar manca de liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens
paga. Però, en canvi, els ajuntaments hem d’abonar les factures dels nostres
proveïdors en un termini de 30 dies.
A més, disminueix greument la solvència dels ajuntaments. No és només que
no cobrem, és que ni tan sols ens volen reconèixer que ens deuen diners. Per
tant, hem d’aplicar estrictament la normativa pressupostària i, segons aquesta,
si no disposem de confirmació del fet quela despesa està justificada no podem
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registrar el deute de la Generalitat, posant en risc l’equilibri econòmic dels
ajuntaments i la continuïtat dels serveis públics.
A dia d’avui, el deute que la Generalitat de Catalunya ha reconegut que
té amb l’Ajuntament del Catllar és de 500.093’73 euros.
Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens
territorial és el PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL, i els ajuntaments,
com estableix l’article 86 de l’Estatut, som un “ens local bàsic d’organització
territorial i un mitjà essencial de participació de la comunitat”. Aquest principi
impregna totes les nostres resolucions, convenis i acords, reconeixent a l’altre
la seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat com a representat
de la ciutadania.
Per tot això, el grup socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de El Catllar
l’adopció dels següents acords:
Primer.

Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera
prioritària els pagaments pendents reconeguts amb l’Ajuntament de
El Catllar

Segon.

Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no
reconeguts que té amb l’Ajuntament de El Catllar i a planificar una
data de pagament.

Tercer.

Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per
municipi al denominat “portal de la transparència” de la Generalitat
de Catalunya.

Quart.

Traslladar aquesta resolució a la conselleria d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels Grups
del Parlament de Catalunya i a la Presidència del Parlament.”

Tot seguit intervé el Sr. Carles Guillén exposant el posicionament de tots els
regidors de l’oposició respecte d’aquest punt de l’ordre del dia quan diu que
entenen que la Generalitat en cap moment s’ha posicionat en contra del
pagament del deute, que cal dir, la major part es correspon a subvencions. Si
la Generalitat no es nega al pagament no entenem la necessitat d’aquesta
moció més enllà de posiciona partidistes contraries al principi de col·laboració
entre administracions.
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El Sr. alcalde respon que no és una moció partidista, si no que és una moció
en defensa dels interessos del municipi. Només diem que la Generalitat ens
deu diners, que reconegui el deute real que té amb nosaltres i ens digui quan
el pagarà.
Intervé el Sr. Morlà preguntant si algú creu que la Generalitat no vol pagar
l’ajuntament. El problema de la Generalitat és que el govern central ens
escanya. Ara toca fer pinya. Ens han escanyat, anys enrere, diferents
governs, ara hem de ser generosos. Tard o d’hora la Generalitat pagarà.
Intervé el Sr. alcalde dient que una cosa és que la Generalitat no pagui els
diners que ens deu, però almenys que reconegui el deute.
Intervé el Sr. Morlà dient que la Generalitat ha reconegut el deute que té
pendent mitjançant canals oficials.
Intervé el Sr. alcalde dient que no està reconegut en el portal de
transparència.
El Sr. Morlà diu que pot ser sigui una qüestió tècnica comptable.
El Sr. alcalde diu que cal que ens facilitin una planificació de pagament per fer
les previsions municipals adients.
Replica el Sr. Morlà qüestionant qualsevulla planificació, doncs el govern
central transfereix diners mensualment com si donés almoina.
Intervé el Sr. Carles Guillén dient que és la primera vegada que el consistori fa
una moció com aquesta i que l’ajuntament no es troba en una situació tant
precària si pot pagar els seus proveïdors en 30 dies, motiu pel qual i en virtut
de la solidaritat institucional no escau aprovar-la.
Finalment intervé el Sr. alcalde dient que potser algú ho havia de fer.
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 i Eva Zafra Agea.
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Abstencions: cap
Vots en contra: 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.
Amb la qual cosa la moció del PSC és desestimada.
Intervé el Sr. Carles Guillén dient que espera no surti en premsa.
Prèvia declaració d’urgència i consegüent inclusió a l’ordre del dia, d’acord
amb el que preveu l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el Ple de l’ajuntament passa a tractar la següent proposta:
ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE L’AJUTNAMENT DE L’ARBOÇ DE
SOL·LICITAR OFICIALMENT L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT
JORDI A L’ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC.
“La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel
Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestats serveis
destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment,
en el pla cívic i cultural.
L’ajuntament de l’Arboç, en sessió plenària de data 26 de novembre de 2015,
va acordar promoure oficialment la candidatura al Guardó de la Creu de Sant
Jordi, l’entitat l’Elenc Artístic Arbocenc (1916-2016), com a reconeixement a la
trajectòria dedicada al teatre, potenciant la nostra cultura i la nostra llengua,
durant aquests 100 anys de vida.
L’Elenc Artístic Arbocenc és una entitat cultural conformada dins el teixit
associatiu de la vila de l’Arboç. Fundat l’any 1916, l’elenc ha mantingut
ininterrompudament, llevat durant la guerra civil, la seva activitat teatral amb
més o menys freqüència.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents Acords:
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Primer.

Aprovar l’adhesió de l’ajuntament del Catllar a la proposta de
l’ajuntament de l’Arboç de sol·licitar oficialment l’atorgament de la
Creu de Sant Jordi , Guardó de la Generalitat de Catalunya, a
l’Elenc Artístic Arbocenc (1916-2016), aprovada pel Ple en sessió
ordinària de 26 de novembre de 2015.

Segon.

Comunicar aquest acord a l’ajuntament de l’Arboç, institució gestora
de la present iniciativa.”

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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat.”
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
9.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/064 AL 2016/129.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/064, de data
5 de febrer de 2016, al 2016/129, de data 3 de març de 2016.
Els reunits es donen per assabentats.
10. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2016/087, DE 17 DE
FEBRER, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE
FONS DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2016.
Es dóna compte del Decret núm. 2016/087, de 17 de febrer de 2016:
“1. ANTECEDENTS

27

La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) és la d’establir els criteris i
ordre de prelació per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats
líquides corresponents, les obligacions degudament reconegudes per
l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria.
2. FONAMENTS DE PRET
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i
66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que:
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de
Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi pel president de la
Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de
personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.”
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril,
d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la
prioritat absoluta del deute públic, s’estableix que:
“Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute
públic de les administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de
despeses dels seus pressupostos i no podran ser objecte d’esmena o
modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. El pagament
dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques
gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”.
D’acord l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament
d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus
plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de referència i
trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Per la qual cosa, en virtut de les atribucions conferides,
3. RESOLC:
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Primer.- Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament del Catllar per a
l’exercici 2016, d’acord amb el següent ordre de prioritat:
1. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos
financers i a l’amortització de capital dels préstecs vigents amb
entitats de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els
quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a
les devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament
concerti amb entitats financeres.
2. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia
del mes a què corresponguin.
3. Despeses contretes en exercicis anteriors.
4. Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec
per domiciliació bancària.
5. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el
valor afegit.
6. Liquidacions tributàries de qualsevol administració (cànon de
l’aigua.....).
7. Pagaments en compliment de sentències.
8. Devolució d’ingressos indeguts.
9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt
s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers
davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura
dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es
satisfaran per ordre d’antiguitat.
La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de
la factura en el registre de factures, tenint preferència les factures
més antigues.
10. Subvencions: Per determinar la data de pagament de les
subvencions es tindrà en compte la data presentació de la
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documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre
general de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el
d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les
factures de proveïdors.
11. La resta de pagaments.
Segon-

Aprovar el pla de tresoreria de l’ajuntament de l’any 2016 que
s’annexa:

Període

Ingressos
previstos

Despesa
prevista

Resultat
mensual
previst

Saldo de Tresoreria inicial a 01-01-2016
Gener
208.549,87 285.200,00 -76.650,13
Febrer
222.549,87 260.200,00 -37.650,13
Març
246.049,87 281.715,54 -35.665,67
Abril
209.049,87 285.200,00 -76.150,13
Maig
251.549,87 276.489,56 -24.939,69
Juny
220.049,87 305.643,52 -85.593,65
Juliol
223.549,87 285.200,00 -61.650,13
Agost
287.538,00 260.200,00
27.338,00
Setembre
200.538,00 333.960,86 -133.422,86
Octubre
246.038,00 285.200,00 -39.162,00
Novembre
222.538,00 286.159,89 -63.621,89
Desembre
394.038,00 315.548,07
78.489,93
2.932.039,09 3.460.717,44 -528.678,35

Resultat
acumulat
previst
592.198,91
515.548,78
477.898,65
442.232,98
366.082,85
341.143,16
255.549,51
193.899,38
221.237,38
87.814,52
48.652,52
-14.969,37
63.520,56
”

Intervé el Sr. Carles Guillén manifestant que desitja que el Secretari expliqui el
contingut del Decret.
El Sr. alcalde diu que es va comentar àmpliament en seu de la Junta de
Portaveus.
Intervé el Secretari Interventor explicant que és tracta donar compliment a la
legalitat, doncs es preceptiu fer el Pla de Tresoreria, saber quins seran els
moviments de l’ajuntament. Això prové dels períodes mitjos de pagament als
proveïdors. Cas de disfuncions cal adoptar mecanismes per esmenar-les. Per
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a la seva confecció hem seguit les previsions inicials tant dels ingressos com
de les despeses (nòmines ...). El Pla de tresoreria s’actualitza trimestralment i
s’envia al Ministerio de Hacienda. És un element que s’empra per valorar el
compliment dels terminis de pagament.
Intervé el Sr. Carles Guillén dient que la diferència entre els ingressos i els
pagaments és de 28.000 €.
Novament intervé el Secretari Interventor dient que el saldo inicial absorbeix el
faltant. Si no sorgeix res inesperat no es preveuen tensions de tresoreria.
Intervé el Sr. Carles Guillén qui agraeix l’atenció.
Finalment, els reunits es donen per assabentats.
11. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Generalitat s’ha concorregut a
la convocatòria de subvencions regulada per les Resolucions (Departament
de Cultura) CLT/309/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat a
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, de 3 de desembre de 2015, pel qual s'aproven les bases
específiques que han de regir les subvencions en espècie per a la
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles
Programa.cat (DOGC número 7058, de 15 de febrer de 2016) i CLT/308/2016,
de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'1 de febrer de
2016, pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació
d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat
per a l'any 2016 (DOGC número 7058, de 15 de febrer de 2016), amb inclusió
de tots els espectacles inclosos al catàleg del Programa.cat previstos al
municipi fins a la data, dels quals recuperaríem un 20% del cost,
aproximadament.
b) Respecte de les subvencions concedides per l’ajuntament s’informa que
s’han atorgat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de
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febrer de 2016, 435 € a l’entitat urbanística de conservació de Pinalbert per a
la neteja i manteniment de les zones enjardinades de la urbanització
Pel que respecta a particulars, s’ha concedit un ajut per import de 600 € al Sr.
David Miró Moya, en tant que representant del seu fill Bruno Miró Rodríguez,
d’acord amb les bases reguladores dels ajuts per a l’exercici i promoció
d’activitats esportives, per a la pràctica del motocròs i enduro, llicència aleví,
categoria MX50 (50 cc), temporada 2016 i a la dotació pressupostària de
l’ajuntament respecte als ajuts.
c) Informar que s’estan realitzant eleccions a representants sindicals per part
del personal de l’ajuntament. Concretament per al personal laboral es va
constituir la mesa el dia 3 de març i la jornada electoral s’ha fixat pel proper
dia 10 de març de 2016. Respecte del personal funcionari s’ha fixat la data de
constitució de la mesa per al dia 17 de març, moment en què s’acordarà la
data de la jornada electoral, que com a màxim s’ha de celebrar dins els deu
dies següents.
d) Informar que respecte del servei d’inspecció dels abocaments al
clavegueram de la urbanització Pins Manous III que està executant l’empresa
ECOSIMM, SA, s’ha emès un informe parcial i provisional corresponent al 40
% de la urbanització, que compren els carrers Terra Alta, Alt Camp, Baix
Camp, Barcelonès, Priorat i Garraf, dels quals s’ha presentat la primera llista
de les parcel·les que fan abocaments de forma irregular.
L’empresa ha excusat el retard en el lliurament de la totalitat dels treballs per
càrrega d’urgències i perquè han de fer la neteja prèvia de les conduccions.
Intervé el Sr. Joan Morlà que preguntar si sabem quants infringeixen.
L’alcalde respon que aproximadament han identificat 10 parcel·les infractores i
algunes altres han resultat dubtoses.
e) En el ple anterior ja es va dir que s’havia adjudicat a BOSIR, SA la
reparació parcial de l’enllumenat públic de la urbanització Mas de Moregons,
restant pendent de resoldre la il·luminació d’una única illa aïllada. La mateixa
empresa ha presentat pressupost per import de 3.061,66 euros IVA inclòs per
resoldre aquesta qüestió mitjançant el següent procés: es traurà una farola de
l’Esplai Tarragoní i es posarà a l’altra banda de carrer, ja a la urbanització
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Mas de Moregons, es connectarà amb la xarxa de l’Esplai per un cable aeri
del quan s’abastiran tres punts de llum .
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
12. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino per qüestionar l’import convingut per la
contractació del monologuista Peyu que recentment ha actuat al municipi,
doncs davant de la despesa de 3.550,00 € més iva, essent el total de 4.295,50
€, s’ha parlat amb la representant d’aquest, Sra. Edi Marquez i ens ha
confirmat que el catxet actual és de 2.000 € + IVA, essent el total de 2.541,00
€ més una despesa de 100 € pels tècnics. La pregunta és perquè per a la
contractació esmentada es paguen 1.754,50 € més del que calia?
El Sr. alcalde diu que no disposa de la informació suficient per donar resposta
a la qüestió plantejada i que la mateixa li serà contestada a la propera sessió
del Ple.
Intervé el Sr. Joan Morlà manifestant que voldrien saber, a data d’avui, tots els
pagaments que ha realitzat l’ajuntament durant l’exercici de 2016 per
conceptes relacionats amb el CE El Catllar. En quines bases s’ha fonamentat
la concessió d’ajuts.
El Sr. alcalde respon que aquesta qüestió es va tractar durant la passada
sessió de la Junta de Portaveus, que basant-nos en una reunió dels socis de
l’entitat que hi va haver fa uns dies s’estava d’acord en atorgar la subvenció i
no entén perquè ara no.
De nou intervé el Sr. Morlà preguntant si els pagaments que superen els
25000 euros de subvenció al club, i que s’han abonat per satisfer deutes
contrets pel CE El Catllar, a quina bossa del pressupost prorrogat s’han
assignat? En aquest moment escau recordar que el compromís amb l’oposició
era acordar a priori, el com, quan i perquè, i si era com a bestreta a compte de
la subvenció de l’exercici 2017 l’avançament d’aquests diners.
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Que quedi constància en l’acta que aquest compromís d’acordar amb
l’oposició les accions de l’ajuntament per ajudar en els problemes del CE El
Catllar, no ha estat respectat per l’equip de govern.
Intervé el Sr. Carlos Álvarez per dir que a la reunió que es va celebrar a la
Torre d’en Guiu va entendre que calia aportar 5.000 € addicionals als ja
lliurats al club i que després ja es concretaria si corresponien al pressupost de
2016 o del 2017. Aquest dies s’ha tingut que fer front a despeses en concepte
d’arbitratges. Així mateix assumí el compromís d’explicar al Sr. Joan Díaz els
costos per aquest any i amb què es gastaven els 5.000 €, i al dissabte va tenir
lloc aquesta trobada amb el Sr. Díaz.
Intervé el Secretari per dir que tècnicament no es pot comprometre una
despesa futura pel 2017.
Respon el Sr. Morlà que la interpretació dels 5.000 per l’any vinent es
descomptaria del 2017, que en comptes de consignar 25.000 € es preveuria
una partida dotada amb només 20.000 €.
El Sr. Álvarez respon que es va dir que per enguany es disposava dels 25.000
€ lliurats, més 5.000 € addicionals i que la Junta Gestora que es crearà per
acabar la temporada i reorganitzar el club faria les previsions per al 2017.
El Sr. Morlà pregunta quan s’escollirà la nova Junta.
El Sr. Álvarez respon que es preveu, en breu, fer l’assemblea.
Novament intervé el Sr. Morlà per manifestar que no han sabut detectar les
tasques que s’han vingut desenvolupant des de les regidories de Patrimoni,
Turisme, Promoció econòmica i desenvolupament, Participació ciutadana i
Joventut i per aquest motiu pregunta què han fet en l’àmbit de les seves
competències.
El Sr. alcalde diu que per donar una resposta més exhaustiva a la qüestió
plantejada la mateixa serà contestada a la propera sessió del Ple.
Intervé el Sr. Ilé Gomis i pregunta si la poda de l’arbrat de l’Avinguda de
Catalunya ha finalitzat.
El Sr. alcalde respon afirmativament.
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El Sr. Gomis manifesta que si allò és podar, cal que vingui un jardiner i ho
vegi.
El Sr. alcalde respon que la poda s’ha fet en base a un informe d’un enginyer
agrònom.
El Sr. Gomis pregunta si tots els propietaris de vehicles mal estacionats al
municipi han rebut una comunicació similar a la que se li ha remès a ell.
El Sr. alcalde diu que s’estan enviant cartes similars a tots aquells que
cometen infraccions i que es detecten pels vigilants municipals
Intervé el Sr. Guillén per comentar que tant veïns com clients dels negocis
propers aparquen a la part baixa del carrer d’Elionor de Pallars, allí on hi va
haver un accident molt greu fa una anys. Ates el desnivell de cotes existent,
crec que seria escaient disposar d’un informe tècnic per si es prudent o no
aparcar i com regular-ho.
L’alcalde respon que hi està plenament d’acord i que encomanarà aquesta
tasca a l’enginyer de l’ajuntament.
El Sr. Joan Morlà comenta que dos cotxes no passen si n’hi ha un d’aparcat.
Intervé la Sra. Teresa M. Canela per comentar que el primer tram, fins al
tomb, presenta una casuística diferent a la resta del carrer.
Novament fa us de la paraula el Sr. Gomis per dir que hi ha una fase de
l’enllumenat públic de l’Avinguda de Catalunya que salta freqüentment, que ja
ha saltat 3 cops en pocs dies i pregunta si es repararà.
El Sr. alcalde respon que l’empresa encarregada del manteniment de
l’enllumenat públic ho ha mirat moltes vegades i no troba el problema.
El Sr. Gomis diu que cal centrar-se en l’estat l’últim o penúltim punts de llum
del carrer d’Eufemià de Queralt.
I, essent les deu hores i dotze minuts del matí 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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