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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2016 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del matí del dia nou de febrer 
de dos mil setze, 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 ordinària 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, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del 
dia. 
 
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE GENER DE 
2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 12  
de gener de 2016, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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 l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL 

MUNICIPI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2016, XIFRADA EN 4.240 
HABITANTS (2.189 HOMES I 2.051 DONES). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten inscrits 
els veïns del municipi i les dades que s’hi comprenen constitueixen prova de 
la residència en el municipi i del seu domicili habitual. 
 
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 
municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la legislació estatal i 
que seran els propis ajuntaments els encarregats de realitzar les actuacions i 
operacions necessàries per mantenir actualitzats els padrons de forma que els 
continguts d’aquests concordin amb la realitat. 
 
Els articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, 
disposa que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals 
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han 
dut a terme durant l’exercici anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser 
tramesos a l’Institut Nacional d'Estadística (INE). 
 
Alhora, la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del 
Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució 
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de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració 
Local, de 25 d’octubre de 2005, estableix les instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’INE en els fitxers 
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per 
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de desembre de 2015, 
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de 4.240, dels 
quals 2.189 són homes i 2.051 són dones, xifra que representa un creixement 
del 0,07% respecte l’any 2014, que era de 4.237 habitants.  
 
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans 
citada, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents 

a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest ajuntament, 
referits a la data 1 de gener de 2016, i que contenen la formalització 
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. 

 
Els resums que s’aproven són els següents: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2015 4.240 2.189 2.051 
 
Segon.-  Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1 

de gener de 2016 que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb 
el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en 
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la 
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la 
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revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció 
de la proposta de xifres oficials de població.” 

 
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 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 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’ESTACIONAMENT 
D’AUTOCARAVANES I DE LA PARADA I ESTACIONAMENT 
D’AQUESTS VEHICLES EN GENERAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’any 2014 es va construir i immediatament després es posà en servei, a 
principis de 2015, l’àrea d’autocaravanes situada junt a la llera del riu, just al 
costat de l’aparcament del Camí de la Font (coordenades 41°10'35.8"N 
1°19'37.7"E) connectada, per a l’evacuació de les aigües brutes, amb el 
col·lector de l’EDAR d’Altafulla que passa per la llera del riu.  
 
Superat amb escreix el període de prova per al correcte funcionament de les 
instal·lacions, l’Ajuntament considera escaient aprovar l’ordenança fiscal 
reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes i del seu estacionament al 
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. 
 
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una 
proposta d’aquesta ordenança fiscal. 
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Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret de 
l’ordenança que consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant 
a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals. 
 
Vist que els articles 47.3 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, 
estableixen la competència del Ple per a l’adopció de l’acord provisional 
d’aprovació de l’ordenança fiscal. 
 
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels 
membres de la Corporació, acordi:  
 
Primer.-  Acordar la imposició de la taxa per a l’ús del servei municipal de l’àrea 

d’autocaravanes. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de l’ús de 

l’àrea d’autocaravanes i del seu estacionament al municipi. 
 
Tercer.-  Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal 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. 

 
Quart.-  Establir que 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 l’ordenança fiscal es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província, moment en què 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: 
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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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PER 
ADEQUACIÓ DELS HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I 
D’ALTRES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 18 de maig de 2006 es va 
aprovar el Reglament de la Llar d’Infants Municipal. Des d’aleshores ençà, la 
pràctica diària ha demostrat que cal adaptar el redactat d’alguns preceptes a 
les necessitats reals del servei. 
 
Amb aquest condicionant i d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, el secretari 
interventor ha elaborat una proposta de redactat del Reglament en aquells 
articles que presentaven una major discordança amb la realitat del funcionament 
del servei amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència del servei que es 
presta a l’usuari, amb el contingut literal següent: 
 
“Article 21.3.- La reincorporació a l'escola en cas de malaltia estarà 
condicionada, només per als casos de malaltia contagiosa o infecciosa, a 
l’aportació d'un informe del facultatiu que l'hagi atès, acreditatiu de la seva 
total recuperació, excepte en el cas que es tracti d'un procés curt, inferior a 
una setmana, que no hagi requerit la consulta al metge. 
 
Article 33.- Cada any s'obrirà un termini de presentació de sol·licituds per a 
noves admissions d'alumnes a la Llar d’Infants. Aquest termini es farà públic 
mitjançant anuncis que es difondran a l’escola i pels mitjans de comunicació 
habituals de l’ajuntament (cartellera, pantalles, web municipal, xarxes socials, 
etc.). En el mateix anunci es farà públic el nombre de places vacants que 
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s'ofereixen per a cada grup d'edat, d'acord amb la composició del centre, i el 
barem de puntuació dels criteris de prioritat. 
 
Article 34.- Una vegada realitzat aquest procés es publicarà, com a mínim al 
tauler d’edictes de l’ajuntament, la llista provisional d'admesos i exclosos i 
s'obrirà un període de reclamacions. En cas d’haver-n’hi, s’hauran de resoldre 
motivadament per escrit per l’ajuntament, es publicarà la llista definitiva i 
s’establirà el calendari concret de matriculació. 
 
Article 39.- El període habitual d'incorporació dels nous alumnes a la Llar 
d’Infants Municipal serà el mes de setembre. Posteriorment s’admetran noves 
incorporacions mentre hi hagi places disponibles al grup. 
 
Article 40.- Els pares, mares o tutors legals tenen dret a ser informats de les 
quotes que cal abonar pel servei rebut i hauran d'abonar els rebuts 
corresponents dins els primers dies de cadascun dels mesos lectius, prèvia 
liquidació de l’ajuntament. L'ajuntament podrà concedir beques. Si una família 
deixa d'abonar les quotes corresponents, previ procediment contradictori, es 
donarà de baixa l'alumne afectat. 
 
Article 42.- La Llar d’Infants Municipal, amb voluntat de servei a la 
col·lectivitat, estarà oberta al públic des del mes de setembre a juliol, de 
dilluns a divendres, i en les condicions que es detallen:   
Horari d’escolarització: 6 hores i 30 minuts diaris: de 8.00 a 12.00 h i de 14.30 
a 17.00 hores 
Horari de menjador: de 12.00 a 14.30 hores 
Horari d’acollida: matí, de 7.30 a 8.00 hores, i tarda, de 17.00 a 18.30 hores 
Mitja jornada: 3 hores d’escolarització dins de l’horari establert. La proposta 
dels usuaris haurà de merèixer l’informe favorable de la direcció del centre 
basada en criteris educatius.” 
 
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret del 
text de les modificacions 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 
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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 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, 
atribueixen al Ple la competència per a l’adopció del present acord. 
 
Per tot això, proposo que el Ple acordi:  
 
Primer.  Aprovar la modificació puntual dels articles 21.3, 33, 34, 39, 40 i 42 

del Reglament de la Llar d’Infants Municipal 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 què 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, 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 
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Amb la qual cosa la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS PER ADEQUACIÓ 
DELS HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Actualment s’està tramitant la modificació de determinats articles del 
Reglament regulador del servei de la llar d’infants municipal, entre els quals 
l’article 42, relatiu als horaris del servei. 
 
Atès que l’establiment dels horaris del servei està directament vinculat amb la 
quota tributària que es liquida als usuaris, malgrat recentment s’hagi aprovat 
la modificació de la susdita ordenança, escau adequar-ne novament el 
redactat, vinculant la definició de les quotes tributàries al redactat que en fa el 
Reglament en quant a l’escolarització, sense variar la quota tributaria en cap 
cas. 
 
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, la 
proposta de modificació de l’ordenança fiscal, amb el tenor literal següent, en la 
qual, el text en cursiva és l’esmenat: 
 
“Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Matrícula: 100 € 

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització  

Escolarització (jornada complerta segons reglament 
regulador del servei) 

 200 € 

Escolarització no empadronats (jornada complerta segons 
reglament regulador del servei)  

225 € 

Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador 
del servei) empadronats 

120 € 

Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador 
del servei) no empadronats 

135 € 
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Tarifa 2. Quotes serveis de menjador  

Horari: segons reglament regulador del servei   

Tarifa mensual 125 € 

Tarifa diària (esporàdica)  9 € 

Tarifa mensual berenar 35 € 

Tarifa diària berenar (esporàdica) 4 € 

Tarifa mensual berenar (s’ha suprimit: papilla de fruita) 45 € 

  

Tarifa 3. Quotes servei d’acollida  

Tarifa mensual  

½ hora 25 € 

1 hora  50 € 

2 hores 100 € 

3 hores  150 € 

Tarifa per hora (esporàdica) 5 € 

 

Tarifa 4. Nous serveis  

Joc en família. Preu per hora   8 € 

Ioga en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)  25 € 

Massatge en família. Tarifa mensual (1 h/setmana) 25 € 

Anglès en família. Tarifa mensual (1 h/setmana) 25 € 

Estada per hores. Preu per hora 5 € 

 
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret de 
l’ordenança que consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Vistos els articles 15 i següents 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, en quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 
municipals. 
 
Vist que els articles 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i 114 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, estableixen la competència del Ple per a l’adopció de l’acord 
provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal. 
 
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels 
membres de la Corporació, acordi:  
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança 

fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la Llar 
d’Infants. 

 
Segon.  Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança 

fiscal s’ha 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 de 
Tarragona, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
Tercer.  Establir que 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 la modificació de l’ordenança, es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, moment en 
què 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, 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 la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SERVEIS PRIORITARIS O QUE 

AFECTIN AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS 
ESSENCIALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“1. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant providència de l’alcaldia de data 28 de gener de 2016, es va 
disposar que s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la 
legislació aplicable per tal de poder dur a terme contractacions futures de 
personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb 
proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es 
consideren prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics 
essencials, que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest 
ajuntament. 
 
En data 1 de febrer de 2016 el secretari interventor municipal ha emès informe 
jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de 
poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o 
funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta 
aquest ajuntament, amb proposta d’acord. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 
30 d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de 
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al 
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa 
l’administració local. 
 
2.2. L’art. 21.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant 
l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat 
en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, l’ajuntament només procedirà a la contractació de personal 
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin 
necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria 
professional que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
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2.3 En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats 
d’aquest Ajuntament, es considera que la Corporació només hauria de 
procedir a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de 
personal funcionari interí en els casos següents, motivats degudament: 
 
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, 
funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris: 
 
- Vigilants municipals, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. Cap de 
vigilants. Tècnic. Grup A. Subgrups 1 o 2. 
- Serveis administratius (entre d’altres assistència als òrgans de govern, 
contractació administrativa, logística i informàtica, atenció al ciutadà, arxiu i 
registre de documentació, tramitació i gestió electrònica de procediments 
administratius, intervenció administrativa). Personal administratiu. Grup C. 
Subgrups 1 o 2.  
- Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics, parcs, jardins 
i zones verdes, zones perimetrals contra incendis forestals en urbanitzacions i 
neteja de vies públiques i camins municipals. Encarregat de brigada, 
manteniment i jardineria. Peons de brigada. Grup AP. Subgrup E. Oficial de 
1a. 
- Suport a l’educació (RSAL i el Decret-Llei 3/2014, de 17 de juny): escola de 
música,  concretament els llocs de treball d'aquells mestres que imparteixen 
classes de determinats instruments (piano, violí, etc.) i escola d’adults. A1 o 
A2. 
- Biblioteca. Auxiliar de biblioteca. Grup C. Subgrups 1 o 2. 
 
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents 
serveis, que es consideren essencials: 
 
Els serveis mínims i essencials recollits a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local següents:  
I) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes.  
II) Cementiri.  
III) Recollida de residus.  
IV) Neteja viària.  
V) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.  
VI) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.  
VII) Parc públic.  
VIII) Biblioteca pública.  
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IX) Tractament de residus.  
X) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció 
i gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de la 
edificació. Llicències inspecció i control preventiu.  
XI) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i les prestacions de 
l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials.  
XII) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.  
XIII) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostària.  
XVI) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Per tot això, proposo que el Ple acordi:  
 
Primer.  Declarar que l’ajuntament només procedirà a la contractació de 

personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari 
interí en els casos següents: 

 
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als 
sectors, funcions i categories professionals següents, que es 
consideren prioritaris: 
 
- Vigilants municipals, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. 
Cap de vigilants. Tècnic. Grup A. Subgrups 1 o 2. 
- Serveis administratius (entre d’altres assistència als òrgans de 
govern, contractació administrativa, logística i informàtica, atenció al 
ciutadà, arxiu i registre de documentació, tramitació i gestió 
electrònica de procediments administratius, intervenció 
administrativa). Personal administratiu. Grup C. Subgrups 1 o 2.  
- Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics, 
parcs, jardins i zones verdes, zones perimetrals contra incendis 
forestals en urbanitzacions i neteja de vies públiques i camins 
municipals. Encarregat de brigada, manteniment i jardineria. Peons 
de brigada. Grup AP. Subgrup E. Oficial de 1a. 
- Suport a l’educació (RSAL i el Decret-Llei 3/2014, de 17 de juny): 
escola de música,  concretament els llocs de treball d'aquells 
mestres que imparteixen classes de determinats instruments (piano, 
violí, etc.) i escola d’adults. A1 o A2. 
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b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als 
següents serveis, que es consideren essencials: 
 
Els serveis mínims i essencials recollits a l'article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
següents:  
I) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.  
II) Cementiri.  
III) Recollida de residus.  
IV) Neteja viària.  
V) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.  
VI) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies 
públiques.  
VII) Parc públic.  
VIII) Biblioteca pública.  
IX) Tractament de residus.  
X) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; 
protecció i gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la 
vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. 
Conservació i rehabilitació de la edificació. Llicències inspecció i 
control preventiu.  
XI) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la 
atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i 
les prestacions de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de 
serveis socials.  
XII) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.  
XIII) La funció de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica-financera i pressupostària.  
XVI) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

 
Segon.  Establir, respecte del serveis amb dotació unipersonal, la  

consideració de servei prioritari sempre que es justifiqui la necessitat 
urgent i inajornable del servei que s’hagi de prestar o cobrir. 

 
Tercer.  Comunicar el present acord al representants sindicals. 
 
Quart.  Publicar el present acord al tauler d’edictes de l’ajuntament i al 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.” 
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Tot seguit intervé el Sr. Joan Morlà per dir que cal entendre que sempre 
respectant la provisió de llocs de treball respectant rigorosament l’ordre 
establert en les respectives borses de treball. 
 
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 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 DE DECLARACIÓ DE SERVEI ESSENCIAL RESPECTE 

DE LA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 9 de setembre de 2014 va quedar vacant temporalment la plaça 
de peó de la brigada municipal adscrita al servei de manteniment 
d'instal·lacions i equipaments públics, parcs, jardins i zones verdes, zones 
perimetrals contra incendis forestals en urbanitzacions i neteja de vies 
públiques i camins municipals per incapacitat temporal per contingències 
professionals del treballador que l’ocupa, situació que es perllongarà en el 
temps per quant recentment s’ha sotmès a una nova intervenció quirúrgica per 
pal·liar els menyscaptes físics patits. 
 
1.2. Per providència de l’alcaldia de data 28 de gener de 2016 es va disposar 
que s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació 
aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a terme la declaració de la 
plaça de peó esmentada, com a prioritària o que afecta al funcionament d’un 
servei públic essencial. 
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2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 
30 d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de 
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al 
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa 
l’administració local. 
 
2.2. L’art. 21.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant 
l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat 
en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, l’ajuntament només hauria de procedir a la contractació de 
personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les 
següents condicions, degudament motivades: 
 
- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que 

afecti al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, proposo que el Ple acordi:  
 
Primer.  Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir 

la plaça de peó de la brigada municipal mitjançant la contractació de 
personal laboral interí, en substitució i mentre duri la situació d’IT 
que motiva la baixa de la persona que ocupa el lloc de treball, ja que 
aquesta plaça es considera prioritària, d’acord amb la següent 
justificació: 

 
 La prestació laboral està directament relacionada amb el 

funcionament dels  serveis mínims i essencials recollits a l'article 26 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i, en especial amb el manteniment d'instal·lacions i 
equipaments públics, parcs, jardins i zones verdes, zones 
perimetrals contra incendis forestals en urbanitzacions i neteja de 
vies públiques i camins municipals. 
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Segon. Comunicar el present acord al representant sindical. 
 
Tercer. Publicar el present acord al tauler d’edictes de l’ajuntament i al 

Butlletí Oficial de la Província.” 
 
Tot seguit intervé el Sr. Joan Morlà per dir que cal entendre que sempre 
respectant la provisió de llocs de treball respectant rigorosament l’ordre 
establert en les respectives borses de treball. 
 
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 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT 

DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2014 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Antecedents 
 
1. En data 27-02-2015 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2014. 
 
2. De la liquidació de l'esmentat exercici es desprenen els següents 
indicadors: 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals:            +882.803,64 € 
Estabilitat: +1.067.092,13 € 
Rati de deute viu: 23,32% 
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Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 € 
 
3. El darrer període mig de pagament informat al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en data 25-09-2015 té un valor de 7,5601668 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació (tenint en compte el pressupost 
definitiu a la data del present informe) de l'exercici 2015 mostra una necessitat 
de finançament per un import de 258.156,67€. 
 
5. La previsió del mínim de tresoreria per a l'exercici 2015 és de 100.000,00€. 
 
6. La previsió del capítol 9 d'ingressos del pressupost de l'exercici 2015 és de 
275.000,00€. 
 
Fonaments de dret 
 
L'article 32.1 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest 
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que 
reuneixin els següents requisits podran destinar, en primer lloc el superàvit a 
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació 
a finançar inversions financerament sostenibles, sempre amb el límit de la 
previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2015, si encara queda 
import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
- que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament 
 
- que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional 
 
- que presentin romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte 
de les mesures especials de finançament 
 
- que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de 
morositat 
 
- que prevegin una capacitat de finançament positiva en la liquidació de 
l'exercici 2015 
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La disposició addicional setzena del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula allò 
que s'entén per inversió financerament disponible. 
 
L'apartat 12 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 6 de febrer de 
2015 de la Direcció General de Política Financera del Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya disposa, entre 
d'altres, que el romanent de Tresoreria per a Despeses Generals positiu s'ha 
de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les 
Obligacions Pendents d'Aplicar al Pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de Romanents de Crèdits 
Incorporables. També disposa que els Recursos Addicionals Disponibles 
s'han de destinar al compliment el termini de pagament a proveïdors.  
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Destinar l'import de 0 € a amortitzar, de forma anticipada, el deute pendent 
amb entitats de crèdit de l’ajuntament, per no reunir tots els requisits 
necessaris per a poder-ho fer (manca la capacitat de finançament prevista per 
a 2015)” 
 
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 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. 
 
9. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE MOSSÈN GIL I RIBAS COM A 

CANDIDAT A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT 
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DEL MÈRIT DE SERVEIS DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL 
COMARCAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El Consell Comarcal ha aprovat les Bases per a la concessió de distincions 
de mèrit de serveis distingits i ha procedit a obrir la corresponent convocatòria. 
 
L’objectiu d’aquestes distincions és dotar als ajuntaments d’un mitjà per oferir 
un reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que en són 
mereixedors en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin 
contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la 
comarca en el seu conjunt. 
 
En aquest àmbit no podem menys que assenyalar la tasca realitzada per 
Mossèn Josep Gil i Ribas en totes les seves vessants: pastoral, social, 
pedagògica, didàctica, acadèmica, teològica, etc., rector de la parròquia de 
Sant Joan Baptista del Catllar de 1982 a 1988 en una primera i intensa etapa 
en la que va dinamitzar la vida de la comunitat parroquial, va promoure 
projectes religiosos i culturals, com la constitució de la Coral Sant Nicasi de la 
que en va ser el director, va  impulsar la construcció dels locals per a la 
pràctica de la catequesi i per als joves, i fou artífex de la rehabilitació integral 
de l’interior del temple parroquial. Posteriorment retornà al nostre municipi 
com a Rector el 2003, on des d’aleshores ençà resideix i actua, actualment 
com a adscrit.   
 
Examinats els extensos i aclaparadors currículums acadèmic i vitae de 
Mossèn Josep Gil, dels quals en consta un exemplar a l’expedient i es donen 
per reproduïts, valorant l’extensa obra literària i de difusió que ha escrit, 
especialment els 10 volums de la seva obra magna: “Història del pensament 
cristià” i la rellevància de la seva figura en el món acadèmic i dins l’església i 
per tot el que ha fet per la gent del Catllar, del Tarragonès, de Catalunya i del 
Món, esdevé el candidat idoni a aquest guardó. 
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer. Reconèixer la tasca i els mèrits de Mossèn Josep Gil i Ribas i 

proposar-lo com a candidat a l’obtenció de la distinció de mèrit de 
serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva 
edició d’aquest any. 
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Segon. Sol·licitar als ajuntaments de la comarca que donin suport a aquesta 

candidatura. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, al Consell 

Comarcal del Tarragonès i als ajuntaments de la comarca.” 
 
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, Joan Morlà i 
Mensa, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti 
Gatell i Anglès. 
  
Abstencions dels regidors Ilé Gomis i Quintero i Teresa M Canela i Armengol. 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta de l’alcaldia és aprovada per unanimitat. 
 
10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, 

CIU, UNICAT I IC-V DE REBUIG AL PLA DE CONCA DE L’EBRE, 
APROVAT PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT EN FUNCIONS. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos 
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 
2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig 
de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, 
el País Basc, Navarra i el País Valencià). 
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l'Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ni el Govern espanyol han tingut en 
compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i 
institucions van presentar per denunciar l'impacte negatiu i la greu amenaça 
que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el 
Delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres 
que s'hi desenvolupen. 
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El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de 
cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes 
diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions 
dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 
5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i 
per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta 
de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la 
subsistència del Delta, el manteniment de l'activitat pesquera i el gran 
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d'al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla Hidrològic de la 
Conca de l'Ebre, però no va ser atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat pel nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits), és a dir, 5.000 hm3/anuals menys que 
els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Així 
que, en cas que s'implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 
transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al PIan Hidrológico 
Nacional, mentre que algun altre Pla de Conca ha fixat els cabals ecològics en 
el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit 
per cent del total de les masses de l'aigua. 
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu que augmenta les concessions 
de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots 
els plans de l'Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d'aquestes 
hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de 
regulació (embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l'Ebre, durant la tramitació del Pla de Conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que 
havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. 
La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de 
conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al 
Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l'Ebre; de fet, va 
assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la 
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l'Ebre. 
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Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla Hidrològic de Conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el Delta de l'Ebre i 
els seus pobles, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’ajuntament a 

l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va 
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

 
Segon.  Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es 

facin contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
 
Tercer. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els 

ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin 
davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i 
internacional amb l'objectiu de defensar els cabals ecològics 
aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 

 
Quart. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per 

l'adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a 
les directives europees d'Aigua, Aus i Hàbitats. 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, 

a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a la conselleria d'Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern 
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre.” 

 
Tot seguit intervé la Sra. Teresa M Canela per sol·licitar que el vot es faci de 
forma individual. 
 
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 i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier 
Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès. 
  
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta de l’alcaldia és aprovada. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
11.  Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última 

sessió ordinària núm. 2016/001 al 2016/063. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/001, de data 
8 de gener de 2016, al número 2016/063, de data 3 de febrer de 2016. 
 
Els membres dels corporació es donen per assabentats. 
 
12.  Informe de l’alcaldia. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
a) Respecte de les subvencions concedides per l’ajuntament s’informa que 
s’han atorgat 1.518,06 € a la urbanització Sant Roc per fer front al cinquanta 
per cent de la despesa de consum elèctric de l’enllumenat públic. Aquesta és 
la única urbanització que no te l’escomesa domiciliada a nom de l’ajuntament 
atès que és una urbanització compartida amb la Secuita.  
 
b) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de febrer de 2016  es 
varen aprovar inicialment els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Pla parcial, 20 del planejament municipal (POUM), Mas del 
Pou. 
 
c) S’informa que el passat dia 28 de gener va tenir lloc una nova reunió de la 
Comissió de Seguiment del Cabal ambiental al tram baix del riu Gaià d’acord 
amb el conveni signat al seu dia entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
REPSOL per informar de les darreres actuacions dutes a terme. 
 
d) Informar que arran de l’experiència positiva obtinguda amb els darrers 
programes de col·laboració social s’ha sol·licitat i ens ha estat concedit un nou 
programa per a l’ocupació d’una persona desocupada fins a principis del 
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proper mes de març per al manteniment de zones urbanes. Aquesta persona, 
que prové dels anteriors programes, és el Sr. Laurentiu Pompiliu Nita 
 
e) Com s’havia dit, s’informa que ja han estat adjudicats els treballs de 
construcció d’una bèstia de foc a l’escultora Àngels Cantos. 
 
f) S’informa que l’ajuntament s’ha adherit a la contractació agregada dels 
“Serveis de Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens 
locals adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines”, 
que impulsa LOCALRET. 
 
g) Alhora, també cal informar de l’adhesió al sistema d'adquisició centralitzada 
de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l'adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres de I'ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries 
 
h) Com hom coneix i als efectes de constància en acta, el passat dia 2 de 
febrer va sortir al carrer el primer número de la capçalera municipal “l’Agulla” 
butlletí municipal d’informació, de periodicitat trimestral i d’una tirada de 2.000 
exemplars. El consell de redacció ha quedat integrat pels regidors i regidores 
Antonio López López, M Montserrat Inglés i Novell, Teresa M Canela i 
Armengol, Carles Guillén i Montserrat, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo J 
Tarantino Mingo, essent el periodista Sr. Jordi Salvat l’encarregat de la 
redacció i el coordinador de continguts. 
 
i) Informar que en breu s’executarà el pas de vianants previst a la carretera T-
203, davant la urbanització la Bonaigua. Abans han tingut que refer les 
esquenes d’ase que garanteixen la seguretat dels vianants perquè les havien 
executat massa pronunciades, segons la normativa espanyola, per adaptar-
les a la norma catalana que preveu unes pendents més suaus. 
 
Intervé la Sra. Teresa M Canela per advertir que amb la instal·lació d’aquests 
elements alguns conductors utilitzen el vial de la urbanització, paral·lel a la 
carretera, com alternativa per estalviar-se els salts, i ho fan a molta velocitat, 
posant en perill als veïns. 
 
El Sr. Ilé Gomis pregunta si no hi va un semàfor per regular el pas de vehicles 
i persones. 
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El Sr. alcalde diu que quan es pinti el pas de vianants, en el tram de l’interior 
de la urbanització, també es posaran sengles bandes reductores de velocitat a 
banda i  banda, que dissuadiran aquests comportaments.  
 
En quant al semàfor, la resposta és negativa, doncs el que preveu el projecte 
es il·luminació en aquest punt, però el bàcul encara no li han subministrat a 
l’instal·lador. 
 
j) Finalment, informar que la petició de l’ajuntament per a la construcció d’un 
pas elevat de vianants davant l’entrada de l’institut, a l’Avinguda de Catalunya, 
per garantir la seguretat dels alumnes del centre i dels usuaris en general ha 
estat informada favorablement pel Servei d’Assistència al Territori de la 
Diputació de Tarragona i s’inclourà en el proper projecte constructiu 
d’elements d’aquestes característiques. 
 
De tot el qual els reunits es donen per assabentats. 
 
13. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o 
alguna pregunta. 
 
Intervé la Sra. Teresa M Canela per dir que, actuant en representació de tots 
els grups a l’oposició, en una visita feta fa uns quinze dies al Castell amb un 
grup a l’hora d’accedir a la part de la torre no es podia tocar el passamà de la 
barana perquè estava plena d’excrements d’ocells acumulats, comportant un 
perill per als usuaris.  
 
El Sr. alcalde diu que la brigada, entre d’altres, té encomanada aquesta tasca.  
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis per dir que seria adequat fer-ho en divendres, doncs 
l’equipament obre en cap de setmana. 
 
El Sr. alcalde diu que això ja és així. Els divendres tenen encomanada, entre 
d’altres, la tasca de neteja i adequació de l’entorn del castell i del fossat per tal 
que el visitant en gaudeixi en condicions òptimes. 
 
Intervé el Sr. Joan Díaz per informar que al jardinet que hi ha al carrer Camí 
de Tarragona, al costat del bar que ara està tancat, hi ha molta acumulació de 
residus. 
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El Sr. alcalde diu que es passarà a netejar. 
 
Novament intervé la Sra. Canela per dir que havien sol·licitat, per correu 
electrònic, una ampliació de les dades relatives als decrets d’aprovació de 
despeses que es sotmetien a consideració del Ple que no els hi ha estat 
facilitada. 
 
Intervé el Sr. Díaz per matisar que hi ha 150.000 € en despeses autoritzades 
respecte de les quals s’ha sol·licitat informació i no s’ha rebut resposta. 
 
El Sr. Joan Morlà diu que només es pretén exercir la tasca fiscalitzadora que li 
correspon a l’oposició. 
 
Preguntat el personal de l’ajuntament, el problema ha estat que el destinatari 
del correu no ha obert la seva bústia a temps per donar resposta a la qüestió. 
El Sr. alcalde diu que es facilitaran les dades sol·licitades, però que també cal 
tenir en compte que els regidors tenen la documentació a la seva disposició a 
les oficines municipals per poder consultar-la in situ. 
 
De nou intervé la Sra. Canela per preguntar quin és el cost total de la revista, 
tal i com ja es va dir al dia de la primera reunió del Consell de Redacció de la 
publicació, incloent les aportacions dels anunciants, la factura de l’ajuntament 
i els altres ingressos que hi puguin haver. 
 
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. 
 
Novament intervé la Sra. Canela per preguntar si les tanques d’obra que té 
distribuïdes EMATSA per diferents punts del nucli urbà de la vila i a les 
urbanitzacions senyalitzen avaries per fuita d’aigua. 
 
El Sr. alcalde contesa que les que ha vist al casc urbà de la vila són 
exclusivament de reparacions per fuites de la xarxa de distribució. En canvi, 
les que hi ha instal·lades a la urbanització la Bonaigua responen al fet que 
s’estan canviant les connexions per quant la xarxa s’abastarà d’aigua 
procedent del dipòsit municipal, doncs el de la urbanització no reunia les 
mínimes condicions sanitàries i l’adequació era massa costosa. 
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Intervé el Sr. Carles Guillén per dir que queda pendent de resoldre el tema de 
posar una placa de nom de carrer a la urbanització Mas Cargol, tal i com ja li 
va comunicar al Sr. alcalde el passat mes de desembre, doncs actualment hi 
ha un cartell provisional posat pel veí que promou la queixa. 
 
El Sr. alcalde diu que cal demanar el pressupost per fer la placa i instal·lar-la. 
Es farà en breu. 
 
Pren la paraula el Sr. Díaz per recordar que en la darrera sessió del Ple va fer 
un prec relatiu a l’adequació dels bancs del jardí del carrer de França que 
encara no ha estat atès. 
 
El Sr. alcalde respon que la brigada ho té en el programa de treball i que en 
breu es solucionarà. 
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis per preguntar si està prevista la poda dels plataners de 
l’Avinguda de Catalunya, doncs als municipis de la contornada ja està feta des 
de fa temps. 
 
El Sr. alcalde respon que està programada per fer-se dins d’aquest mes de 
febrer. 
 
Novament intervé el Sr. Gomis per preguntar si s’ha resolt quelcom respecte 
de la il·luminació de Mas de Moregons. 
 
El Sr. alcalde es remet a la resposta donada a la mateixa qüestió en un 
plenari anterior, doncs la inversió a fer per donar cobertura a dos xalest és de 
més de 4.000 € quan tenen, a l’altra banda de carrer, l’enllumenat públic de 
l’Esplai Tarragoní que evita que estiguin a les fosques. És el mateix que 
respecte de la demanda de contenidors de residus, doncs cadascun es 
factura a banda pel Consell Comarcal quan en tenen una illa a menys de 100 
metres. 
 
El Sr. Ilé recorda que es va dir que es miraria la possibilitat d’abaratir costos 
fent una instal·lació provisional aèria. 
 
El Sr. alcalde diu que l’empresa encarregada del manteniment dels 
enllumenats encara no ho ha valorat. 
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El Sr. Díaz diu que es pot proposar de fer una rasa des de la línia de 
subministrament de l’Esplai Tarragoní i posar el mínim nombre de punts de 
llum necessaris per donar alguna mena de solució. 
 
El Sr. alcalde respon que es tornarà a parlar amb l’empresa per intentar cercar 
una solució adequada i al menor cost possible.  
 
I, essent les nou hores i vint-i-quatre 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    
 
 


