ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del matí del dia deu de maig
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
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
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 D’ABRIL DE
2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 12
d’abril de 2016, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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A continuació intervé el Sr. Joan Díaz i diu que en l’apartat relatiu a precs i
preguntes el Sr. Marcelo Javier Tarantino va fer unes manifestacions que no
consten en acta.
El Sr. Alcalde explica que l’acte es tracta d’un resum succint del succeït i no
pas una transcripció.
El Sr. Díaz replica que si bé és un resum hi ha la possibilitat de debatre’n el
contingut.
Matisa el Sr. Secretari que caldria conèixer en quins termes estava feta la
intervenció per poder decidir sobre la seva incorporació o no.
Continua el Sr. Díaz i afegeix que la sistemàtica de funcionament tampoc és
prou ajustada, doncs no té sentit disposar de l’acta i del contingut dels temes
a debatre passada la junta de portaveus.
Intervé el Sr. Marcelo Tarantino per fixar el contingut de la seva intervenció als
efectes de valorar-ne la inclusió en els termes següents “Casualment la
factura del Peyu és de 3.550 € + IVA, amb un diferencial de 1.750 € + IVA
respecte de la contractació directa i és sorprenent que quan es demana la
factura de Creatics es modifica a la baixa i es diu que era un error”
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, 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 DE DONAR CONFORMITAT A LA SOL·LICITUD DE
L’AJUNTAMENT DE SARRAL D’ACUMULACIÓ DE LA PLAÇA DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Antecedents
L’ajuntament de Sarral, mitjançant Decret de l’alcaldia número 37/2016, de 2
de maig, ha sol·licitat la conformitat d’aquest consistori per tal que el Secretari
Interventor pugui acumular aquella plaça atès que actualment el lloc resta
cobert, de forma temporal i interina, per personal de la mateixa corporació.
El procés d’acumulació, necessàriament ha de tenir el vistiplau i conformitat
d’ambdós ajuntaments implicats.
El Sr. Jordi Reina Gelabert, amb DNI ***6577**, ocupa la plaça de secretari
interventor de l’ajuntament del Catllar de conformitat amb la Resolució de la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 29 d’abril de 2016 i
l’acta de presa de possessió del càrrec de data 3 de maig de 2016.
Vist que d’acord amb la normativa reguladora dels sistemes de selecció i
provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, i en tot cas, amb l’autorització de la
Corporació i prèvia conformitat amb els interessats, l’òrgan competent de la
comunitat autònoma respectiva podrà autoritzar l’acumulació, quan rebi la
sol·licitud per part del funcionari amb habilitació de caràcter nacional que
reuneixi els requisits per al seu acompliment.
Vist que l’exercici de l’acumulació no comportarà cap mena de minoració,
greuge o mancança respecte la plaça de secretaria intervenció d’aquest
ajuntament ni comportarà una minoració d’hores de prestació laboral ni
afectarà al rendiment actual.
Fonaments de Dret
Articles 21.1.g) i h) i 92.bis de la Llei 7/1 985, de 2 d'abril, de bases de règim
local.
Article 31 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
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Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels Funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
La Llei 7/2007, del 2 d'abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals.
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya.
En conseqüència, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Informar favorablement l’acumulació de la plaça de secretaria
intervenció de l’ajuntament amb la de l’ajuntament de Sarral a favor
del Sr. Jordi Reina Gelabert.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’ajuntament de Sarral i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, en
legal forma.”

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 és aprovada per unanimitat.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
3.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE
SUPORT A LA DEMOCRÀCIA I DE CONDEMNA A LES AMENACES
PATIDES PER UN CÀRREC ELECTE DE L’AJUNTAMENT.

Es dóna compte de la següent moció presentada pel grup del PSC:
“Recentment ha transcendit que l’alcalde de l’ajuntament va presentar una
denúncia als Mossos d’Esquadra després de ser amenaçat telefònicament i
ha patit altres mostres d’intimidació mitjançant missatges manuscrits en els
que es podia llegir “López vés-te’n”, “ja fas tard”.
Aquest consistori es manifesta obertament a favor del diàleg per a la solució
pacífica dels conflictes i està en contra de l’ús de la violència, sigui de la forma
que sigui, física, verbal, emocional, etc. A més, es propugna el raonament o la
raó com la única forma intel·ligent de dirimir els conflictes
Entenent l'exercici de la violència com l’antònim al necessari debat democràtic
Deplorem, per tant, aquesta i altres amenaces violentes que es puguin produir
sobre qualsevol col·lectiu o persones que estiguin realitzant funcions
públiques i de les demés persones en general.
Davant d'un fet d'aquesta gravetat, entenem que cal rebutjar la violència i la
intimidació, i es fa més necessari que mai demanar respecte a les institucions,
als processos democràtics i a les reivindicacions ciutadanes.
És per tot això que el grup municipal del PSC proposa que el Ple de
l’ajuntament adopti els següents acords:
Primer.- Reiterar el suport de l’ajuntament a la democràcia, al debat, a la
resolució pacífica dels conflictes com a única forma legítima per
dirimir les divergències i manifestar que en el nostre sistema
democràtic no hi ha espai per a la violència, l’amenaça o la coacció.
Segon.- Rebutjar i condemnar les amenaces sofertes pel càrrec electe de
l’ajuntament.”
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El Sr. Alcalde manifesta que el text que es sotmet a votació és el pactat amb
el regidor de l’oposició Sr. Joan Díaz.
Tot seguit intervé la Sra. Teresa M Canela per manifestar el seu rebuig a
qualsevol forma d’amenaça o violència i la seva indignació amb el contingut
de l’article periodístic aparegut a la capçalera digital “La República Checa” en
quant a l’ambient enrarir que es viu a la població. Si l’alcalde no va fer les
manifestacions que s’hi plasmen caldria que fes una rectificació.
El Sr. alcalde diu que caldria fer-li aquestes observacions a la periodista que
va redactar la notícia.
Intervé el Sr. Díaz per dir que caldria fer un darrer ajust al text de la moció i en
el segon punt de la resolució, allí on diu “Rebutjar i condemnar les amenaces
sofertes pel càrrec electe de l’ajuntament” hauria de dir “...sofertes per
qualsevol...”
Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada amb la inclusió de
l’esmena referida 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 és aprovada per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
4.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/190 AL 2016/232.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/190, de data
11 d’abril de 2016, al 2016/232, de data 6 de maig de 2016.
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Els reunits es donen per assabentats.
5.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2016/215, DE 26
D’ABRIL, RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2015.

Es dóna compte del Decret núm. 2016/215, de 26 d’abril de 2016:
“Vista la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar presentada
pel Secretari-Interventor municipal, corresponent a l’exercici 2015.

Vistos els articles 47, 48 i 89 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals i l’article
191 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.
Vists els informes favorables emesos pel secretari-interventor.
En conseqüència RESOLC:
Primer.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

Aprovar la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar
presentada per la Intervenció municipal, corresponent a l’exercici
2015, d’acord amb el següent resum:
Obligacions reconegudes pendents de pagar:
Drets reconeguts pendents de cobrar:
Resultat pressupostari ajustat:
Romanent de Tresoreria:
- Afectat a despeses amb finançament finalista
- Per despeses generals
Romanent de Crèdit
- D’incorporació obligatòria
- D’incorporació voluntària
- No incorporable
Resultats de l’exercici:
Deute viu a 31-12-15 (no inclou retorn 08/09/13 PTE):
Ràtio legal del deute viu:
Superàvit financer/capacitat de finançament:
Límit de la regla de la despesa:
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470.655,72 €
2.051.250.79 €
293.416,49 €
1.143.238,60 €
42.015,65 €
1.101.222,95 €
114.765,19 €
42.015,65 €
62.666,18 €
10.083,36 €
103.171,62 €
917.667,89 €
26,24 %
79.815,98 €
-461.170,15 €

Segon.

Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 01/2016, consistent en
la incorporació dels romanents de crèdit d’incorporació obligatòria i
voluntària, derivats de la liquidació del pressupost i d’acord amb el
que estableixen les bases d’execució.
Aplicació
920-22602
322-62237
920-21205
920-22602
161-21004
920-22618
920-62504
322-62237
338-62303
440-48904
322-62237
920-22501

Crèdits
Inc.
incorporats Obligatòria
774,40
0,00
3.630,00
3.630,00
2.117,50
0,00
1.726,67
0,00
4.598,00
0,00
84,70
0,00
2.196,63
0,00
20.475,04
20.475,04
10.914,20
9.207,04
32.300,00
0,00
8.703,57
8.703,57
17.161,12
0,00
104.681,83

42.015,65

Inc.
voluntària
774,40
0,00
2.117,50
1.726,67
4.598,00
84,70
2.196,63
0,00
1.707,16
32.300,00
0,00
17.161,12
62.666,18

Finançament de l’expedient de la incorporació de romanents de crèdit:
•
•

87010:
87000:

42.015,65€ (RT afectat)
62.666,18€ (RT per a despeses generals)

Tercer.

Remetre una còpia de la liquidació al departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la delegació territorial de Tarragona
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Quart.

Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament.”

Els reunits es donen per assabentats.
6.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
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a) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona,
mitjançant Decret del Diputat Delegat de Patrimoni de la Diputació número
2016/1256, de 4 de maig, ens ha estat concedit un ajut en espècie amb la
materialització de la cessió de béns mobles no utilitzables que havíem
sol·licitat per a l’equipament de diferents dependències municipals. En breu es
procedirà a la seva recollida i posterior instal·lació als llocs de destí.
Alhora informar que s’ha concorregut a la convocatòria d’ajuts per a
programes i activitats culturals, amb l’objectiu d’aconseguir finançament
addicional per subvenció la programació cultural estable que organitza
l’ajuntament als diferents espais municipals i per interessos de préstecs, any
2016.
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 5 de maig
de 2016, 11.000 € a l’entitat El Catllar Athletic, FS per a la temporada de 2016
i un ajut de 100 €, d’acord amb allò sol·licitat a l’Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta” per a la realització de les activitats d’estiu.
c) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
mitjançant acord de la Junta de Govern de 5 de maig de 2016 s’ha procedit a
l’aprovació definitiva del Projecte dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta
de Compensació del sector 20 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Mas
del Pou.
d) Informar que el passat divendres dia 22 d’abril de 2016 el Conseller de
Justícia de la Generalitat, Sr. Carles Mundó i Blanch, acompanyat d’altres
càrrecs i personalitats, va visitar l’ajuntament i després va fer visita de treball
al Centre Penitenciari de Mas d’Enric. Acabat l’acte protocol·lari de signatura
del llibre d’Honor, se li var fer lliurament dels llibres d’història de la vila, de
l’església parroquial i el col·leccionable dels cartells de la diada castellera.
e) Deixar constància que la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant acord de 12 d’abril de 2016 i
oint la proposta efectuada pel Ple de l’ajuntament de 8 de març ha nomenat al
Sr. Josep M. Miquel i Palau Jutge de Pau Titular i al Sr. Josep Fortuny i
Baduell, Jutge de Pau Substitut. Ara escau que se’ls citi davant del Deganat
dels Jutjats de Tarragona per prendre possessió del càrrec, que serà molt en
breu.
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f) Tal i com ja es va informar a la Junta de Govern de 5 de maig, recollint el
prec formulat en la sessió del Ple de l’ajuntament de data 8 de març de 2016
per part del regidor Sr. Carles Guillén i la preocupació de l’ajuntament al
respecte degut a les queixes veïnals i a l’accident que va tenir lloc l’any 2012,
s’encarregà un estudi de mobilitat del carrer Elionor de Pallars a l’arquitecte
de l’ajuntament Sr. Jonathan López Skoog.
Així ha estat lliurada la memòria valorada d’adequació del carrer Elionor de
Pallars, la qual s’ha estructurat en dues parts. Per una banda, inclou un estudi
relatiu a la senyalèctica dels pendents, límits de velocitat i regulació de
l’estacionament i aparcament de vehicles i de l’altra es recomana executar un
nou fressat del paviment per millorar-ne l’adherència.
El pressupost d’execució per contracta dels treballs descrits és de 28.726,94 €
i la seva aprovació i posterior execució resta supeditada a l’aprovació del
pressupost municipal que habiliti la despesa corresponent.
g) Alertats per veïns del municipi i pel grup ecologista La Sínia, mitjançant
escrits de 29 d’abril es va comunicar tant al cap de la demarcació territorial de
l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Francesc Benet com al cap de l’àrea bàsica
del cos d’Agents Rurals, Sr. Vicenç Pau Melià, la pràctica de motocròs i
activitats amb vehicles de motor per la llera del riu posant en perill
l’ecosistema hídric. Recentment ha aparegut morta per atropellament una
tortuga de les que fa poc temps es van introduir per repoblar la zona.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
7.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
Intervé el Sr. Joan Díaz per demanar que es coordini amb EMATSA el tema
de les reparacions i actuacions a la xarxa municipal d’abastament, doncs no
es considera adequat que es facin cales i més cales només atenent a les
necessitats de l’empresa. Recentment es van obrir un seguit de cales al carrer
11 de setembre, un dels principals del nucli urbà i un al costat del carrer
Corraló que han estat massa dies oberts, creant incomoditat i, en alguns
casos perill, doncs algunes de les perforacions eren molt profundes, n’hi havia
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de mal senyalitzades, amb planxes mal posades o amb les tanques de
seguretat caigudes.
El Sr. alcalde respon que es fa així per facilitar les reparacions i la posterior
restitució de la via pública. És una qüestió de política d’empresa.
El Sr. Díaz diu que està d’acord amb facilitar les tasques de reparació de
l’empresa, però no és acceptable el termini tan llarg en què s’estan realitzant i
mentrestant les cales resten obertes només fan que incrementar la perillositat
tant dels vianants com de la circulació de vehicles. Malgrat aquesta sigui la
sistemàtica de treball seria bo que passessin una programació dels treballs.
Intervé el Sr. Joan Morlà per comentar que és menys traumàtic per als veïns
un tall puntual en el subministrament i de curta durada que tallar l’aigua durant
moltes hores.
El Sr. alcalde aclareix que abans de fer cap actuació o bé parlen amb
l’arquitecte municipal o bé passen un comunicat per correu electrònic.
De nou intervé el Sr. Díaz per avisar que l’embornal de recollida de pluvials
situat davant el número 23 del carrer de França està obstruït i alerta que és
necessari mantenir-lo en condicions òptimes de funcionament per quan recull
aigües d’un tram amb molta pendent, amb l’agreujant que és el darrer element
de recollida del tram.
El Sr. alcalde diu que ja s’havia detectat el problema i que s’ha parlat amb els
promotors de l’obra que ha causat aquest embussament perquè restableixin la
situació.
Intervé el Sr. Marcelo J Tarantino per dir que passa una qüestió similar amb
l’embornal que hi ha en el pas elevat de vianants de davant del Centre
Cultural. El problema potser rau en el fet que la reixa està mal posada. Potser
caldria ampliar l’àrea de captació d’aigua per evitar que es formi
l’embassament que habitualment es produeix.
El Sr. alcalde explica que l’acumulació d’aigua es produeix perquè l’embornal
evacua molt a poc a poc pel poc pendent que té la xarxa en aquell punt.
Mentre des de Diputació no es solucioni la brigada municipal té instruccions
de mantenir neta la caixa de l’embornal i de vetllar que no s’embussi quan hi
ha pluja o previsions de ploure.
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Intervé el Sr. Carles Guillén i en primer lloc agraeix a la Junta de Govern
l’actuació respecte del carrer Elionor de Pallars per seguidament, referint-se a
la regidoria de joventut, manifestar que l’associació de joves i demés entitats
constituïdes o en constitució a la vila tenen necessitat de tenir un local. A
aquests efectes comentar que ha quedat lliure el local situat al costat del local
social del carrer del Requet, on abans hi havia la ferreteria, i que seria ideal
per aquestes comeses.
Intervé la Sra. M Montserrat Inglés per manifestar que hi ha d’altres entitats a
més a més de l’associació de joves que volen o necessiten d’un espai, tal i
com ens han demanat.
Intervé la Sra. Teresa M Canela per preguntar si hi ha alguna normativa
reguladora que permeti enganxar propaganda als contenidors de recollida de
residus.
El Sr. alcalde diu que es va donar permís per enganxar elements de
propaganda durant la campanya electoral. No obstant el seu grup va penjar
alguns cartells en aquests elements per publicitar els actes que farien per la
diada de Sant Jordi, retirant l’endemà aquesta publicitat.
La Sra. Canela informa que algun cartell encara està col·locat. Alhora
comenta que per aquestes comeses ja hi ha les cartelleres instal·lades als
llocs convinguts.
El Sr. alcalde matisa que no està previst l’ús privatiu de les cartelleres llevat
dels actes que, provinents de la iniciativa privada, compten amb la
col·laboració de l’ajuntament.
De nou intervé la Sra. Canela per comentar que han aparegut uns petits
cartells enganxats en cases particulars o faroles que hi posa que s’ha fet
tractament amb herbicida.
El Sr. alcalde explica que s’ha senyalitzat amb aquests avisos els indrets en
que la brigada ha fet tractament fitosanitari per eliminar herbes amb l’objectiu
d’advertir d’aquest fet als propietaris de mascotes, principalment.
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El Sr. Ilé Gomis pregunta en quin estat es troba el tema de la regularització de
les terrasses de bars i restaurants, doncs se sap que de tots els escrits
enviats només un remitent ha contestat.
El Sr. alcalde diu que hi ha dos particulars que han respost a la crida de
l’ajuntament. En la resta de casos s’actuarà d’ofici i es calcularà l’ocupació per
part de l’enginyer de l’ajuntament.
El Sr. Gomis proposa que es discrimini entre temporada d’estiu i d’hivern a
l’hora de calcular la taxa.
Continua el Sr. Gomis i pregunta si se sap quelcom respecte del contenidor de
l’Avinguda de Catalunya que representava un perill per als usuaris de la via
quan es feien les tasques de recollida per part de l’empresa encarregada del
servei.
El Sr. alcalde diu que, fetes les consultes escaients, no es pot canviar, doncs
carreteres no ho vol i a més hi ha pintada la illeta.
Novament intervé el Sr. Gomis per deixar constància del seu desacord amb
l’escrit inserit al segon número de la revista municipal per part del grup
municipal del PSC per quant es diu que l’oposició no ha aprovat els
pressupostos municipals quan aquests no han estat sotmesos a la
consideració del Ple. Situació que qualifica de trista.
Intervé la Sra. Canela per preguntar si s’ha previst el tall d’algun carrer o via
durant la realització de la prova Open Natura del proper cap de setmana,
doncs durant la recent prova esportiva realitzada es va produir alguna situació
de conflicte entre els participants i els usuaris de la via.
Informa el Sr. Carlos Álvarez que per aquesta edició no s’ha programat cap
tall de via, malgrat haver-ho estat contemplant amb l’organització. Aquesta
mesura es deixa pendent d’aplicar de cara a la prova de l’any vinent.
Novament insisteix sobre la qüestió i afegeix que seria recomanable prohibir
l’aparcament de vehicles en algun punt.
El Sr. alcalde aclareix que no es tracta d’una cursa ni d’una competició si no
d’una prova cicloturista, malgrat alguns dels participants competeixin per fer
un bon temps.
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Intervé el Sr. Joan Morlà per preguntar perquè el darrer cap de setmana ens
hem quedat sense servei dels vigilants municipals. Què ha passat amb el
servei que fins ara funcionava i aquest cop no. Resta aclarir que aquesta
pregunta es fa sense que els vigilants ho hagin sol·licitat, sinó que és fruit de
constatar el fet que ha succeït i del que ens hem assabentat.
El Sr. alcalde explica que a un dels vigilants de servei, arran d’una caiguda a
les escales de la casa de la vila, se li va donar la baixa per incapacitat
temporal just al divendres al migdia, sense temps material de muntar l’operatiu
de substitució sense interferir en el descans dels altres vigilants.
No obstat i en previsió de la durada de la situació d’IT s’ha muntat el torn de
substitució de servei cada dos dies en horari diferent i el cinquè i sisè dia es
descansa.
El Sr. Morlà insisteix i diu que el que no s’entén és el perquè d’un canvi en
una cosa que funcionava.
El Sr. alcalde matisa que quan estem davant una situació de baixa d’un
vigilant no són els treballadors els que es canvien els torns sinó que és
l’ajuntament qui comunica els torns a realitzar.
El Sr. Morlà reitera la seva observació anterior.
El Sr. alcalde diu que no sempre s’han cobert les baixes del servei. Només
s’atén aquesta eventualitat davant supòsits de previsió de llarga durada per
respectar al màxim la conciliació de la vida laboral i familiar dels vigilants.
No obstant, el problema rau en les autoritzacions de canvis de torn en cap de
setmana. Quasi cada cap de setmana es venia efectuant algun canvi de torn i
n’hi ha hagut de denegats per quan no es respectaven paràmetres bàsics de
la normativa laboral i s’havien convertit en pràctica habitual. No obstant, es
consentien alguns canvis per necessitats excepcionals dels vigilants, com ara
la realització d’uns cursos formatius. Resta dir que els quadrants horaris de
jornada laboral els aprova l’ajuntament.
I, essent les nou hores i cinquanta-cinc 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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