AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de novembre
de dos-mil setze, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, 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:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS/ES:
Antonio López López
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
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, 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 27 D’OCTUBRE DE
2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
27 d’octubre de 2016, el qual ha estat tramès juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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A continuació el regidor Sr. Antonio López López manifesta que cal deixar
constància que quan a la pàgina 14 es diu que l’alcalde esmena la proposta, ho
fa a petició del PSC.
Acte seguit es debat la proposta de modificació i s’accepta l’esmena proposada.
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Montserrat Inglés
Novell, Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta es aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OBERTURA D’ESTABLIMENTS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per obertura d’establiments, vigent, en el seu redactat actual, des de l’any 2010.
El text vigent, no incloïa les modificacions legislatives operades per la Llei
20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats
(LPCAA), la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR), el Reial Decret
112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (REPAR) o la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Per tot això escau fer una revisió a fons de l’articulat de l’ordenança adaptant el
text a la nova realitat dels règims de comunicació prèvia o declaració
responsable esdevenint necessari adequar el fet imposable.
No es fa revisió de quotes tributàries a aplicar, mantenint-se els 400 € per les
activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització
ambiental, annexes I i II de la Llei 20/2009, amb la novetat que es faculta
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l’ajuntament per recuperar l’import de la taxa exigida pel Consell Comarcal per
l’elaboració de l’informe de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC), quan
aquest sigui necessari i demés despeses externes a l’ajuntament, com ara les
derivades de la publicitat oficial.
Es manté la quota de 200 € per les activitats sotmeses als règims de
comunicació prèvia o declaració responsable, atribuint a aquesta categoria el
paper de concepte residual, en la que s’hi encabiran la resta de supòsits no
expressament estipulats.
Finalment, i per adaptació a la normativa vigent, s’estableixen les quotes de
nova creació per a la visites d’inspecció de les activitats, essent de 90€ la
primera, 130 € la segona i de 150 € la tercera i subsegüents.
Finalment, s’ajusta la quantia de la quota per canvis de titularitat que s’estableix
amb el 50% de la quota.
Alhora, i per una major concreció de l’objecte s’ha posat un sots-títol a
l’ordenança amb el contingut literal següent: “prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls de les activitats, els controls periòdics i les
revisions periòdiques”.
Examinat el text de l’ordenança fiscal redactat a l’efecte pel secretari interventor
de l’ajuntament, que consta a l‘expedient i es dóna per reproduït.
Examinats l’estudi econòmic i financer i l’informe en quant al procediment a
seguir per a la tramitació de la modificació, redactats a l’efecte pel secretariinterventor de l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïts.
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 amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació del text de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per obertura d’establiments d’acord amb el text
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.

Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació de
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 al BOP.
Tercer.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Montserrat Inglés
Novell, Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA DE DONAR SUPORT A LA PETICIÓ QUE FA
L’ASSOCIACIÓ
D’AMICS
DE
PENSADORS
REUSENCS
CONTEMPORANIS PER TAL QUE EL DR. JOSEP GIL I RIBAS REBI LA
CREU DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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 prestat serveis destacats a
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Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic
i cultural.
Segons la pròpia Generalitat “la Creu de Sant Jordi és un dels màxims
reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de
Catalunya.”
L’Associació d’Amics de Pensadors Reusencs Contemporanis promou la
iniciativa per tal que el Dr. Josep Gil i Ribas rebi la Creu de Sant Jordi i ens ha
fet arribar sol·licitud de suport a aquesta. Proposta que ve avalada per la
dilatada tasca intel·lectual i acadèmica de Mn Gil.
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 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, així com
també a la seva responsabilitat en favor de la llengua i de la cultura catalanes.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.

Donar suport a la petició que fa l’Associació d’Amics de Pensadors
Reusencs Contemporanis per tal que el Dr. Josep Gil i Ribas rebi la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Segon.

Comunicar aquest acord a l’Associació d’Amics de Pensadors
Reusencs Contemporanis i al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Montserrat Inglés
Novell, Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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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. 2016/527 AL 2016/577.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/527, de data
17 d’octubre de 2016, al 2016/577, de data 7 de novembre de 2016.
Així mateix es dóna compte del Decret de l’alcaldia 2016/539, de 24 d’octubre,
de nomenament de nous membres de la Junta de Govern local, amb el
contingut literal següent:
“Decret núm. 2016/539
Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament va crear la
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el Ple i el
mateix alcalde.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, mitjançant decret de l’alcaldia número
2015/349, de 27 de juliol, entre d’altres qüestions, es delegaren les
competències de l’alcaldia a favor de la junta de govern local.
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016 es
va efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
d’atribucions de matèries inicialment atribuïdes al ple.
Atès el que disposa l’article 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, en quant al nomenament dels membres de la Junta de Govern.
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 53 i ss. 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.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.
En conseqüència, Resolc:
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Primer.- Cessar com a tercer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de la
Junta de Govern el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo
Segon.- Nomenar com a tercera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de
la Junta de Govern Local la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol
Tercer.- Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma,
entenent acceptat el nomenament de forma tàcita si no es manifesta
res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la recepció de la
notificació o es fa ús de les prerrogatives inherents al nomenament.
Quart.-

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”
Els reunits es donen per assabentats.
5.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) Respecte de les subvencions sol·licitades a la Generalitat, informar que en
sessió de la Junta de Govern Local de data d’avui s’ha acordat la concurrència
a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat per al tractament de la vegetació en
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. La
superfície a tractar és de 39,49 hectàrees i el cost aproximat de l’actuació és de
45.000 €.
2) En ordre a les subvencions sol·licitades a la Diputació de Tarragona, també
avui mateix la Junta de Govern ha decidit aprovar la concurrència a la
convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats extraordinàries per obtenir
finançament per a la museïtzació de l’ermita de sant Ramón.
Alhora, informar que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió
de 21 d’octubre de 2016 ha concedit un ajut per import de 40.000 € a la
Fundació ONADA per a l’execució del projecte “Creació d’itinerari saludable i
accions per evitar el risc d’inundacions per alteracions climatològiques en el
tram del riu Gaià entre El Catllar i La Riera de Gaià” subvenció de la que en
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som beneficiaris, doncs el resultat dels treballs rau en benefici del municipi en
particular i del medi en general.
3) En quant a les subvencions que convoca regularment el Consell Comarcal
s’ha concorregut a la convocatòria per a les escoles municipals de música durant
el curs 2016-2017. El cost del professorat i demés despeses imputables és de
71.187,23 €.
4) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament des de l’anterior sessió del ple
fins a la data informar que mitjançant acord de la junta de govern local s’ha
atorgat un ajut extraordinari de 1.000 € per a la reconstrucció d’infraestructures
i ajuda als damnificats a Haití després del pas de l’huracà Mitch.
5) Finalment, indicar que s’ha aprovat, per a la millora de la mobilitat i l’atenció
mèdica al municipi, la creació de dues places d’estacionament reservat a
persones amb mobilitat reduïda i una àrea restringida a serveis mèdics al carrer
Eufemià de Queralt, just davant del consultori mèdic. En breu es procedirà al
pintat dels espais referits, doncs s’està revisant l’estat de la pintura vial de
diferents indrets per tal de, en un mateix desplaçament de la que esdevingui
empresa adjudicatari, es repintin tots els elements que ho requereixin.
Els membres de la corporació es donen per assabentats
6.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
Pren la paraula la Sra. M Montserrat Inglés, portaveu del Grup Municipal del Partit
del Socialistes de Catalunya i pregunta si és cert que l’ajuntament ha adaptat
una sala de la cooperativa.
El Sr. Alcalde respon que no.
La Sra. Inglés pregunta si es podria facilitar quina és la previsió d’ingressos que
es recaptaran amb les noves tarifes de l’ordenança fiscal de recollida i
disposició de residus.
El Sr. Alcalde, i als efectes de donar les dades exactes, diu que aquesta qüestió
es respondrà a la propera sessió del ple.
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Novament intervé la Sra. Inglés i pregunta quants pressupostos s’han sol·licitat
per contractar l’obra de reparació de l’esvoranc de la vorera de l’Avinguda de
Catalunya.
El Sr. Alcalde respon que, malgrat el cost i la urgència en escometre la
reparació, es van demanar tres pressupostos. Un es descartà per quant no
s’ajustava a allò sol·licitat des de l’ajuntament en atenció als paràmetres de
l’informe de l’arquitecte de l’ajuntament, i dels dos restants s’adjudicà a favor
de la proposta que presentava un menor import.
La Sra. Inglés, respecte al referit esvoranc, sol·licita es confirmi quina ha estat
la causa que l’ha generat.
El Sr. alcalde diu que conflueixen dues circumstàncies, la compactació del sòl
quan es va executar l’edifici i la vorera per un costat i una fuita d’aigua per l’altre.
La superfícies total afectada és d’uns 80 m2.
La Sra. Inglés pregunta si es va advertir a EMATSA.
El Sr. alcalde contesta afirmativament, doncs van ser els operaris d’aquesta
empresa els que van reparar la fuita, que resultà ser un porus.
La Sra. Inglés pregunta si als pressupostos hi havia quantificada alguna partida
de reparació de fuita d’aigua.
El Sr. alcalde diu que no.
Intervé novament la Sra. Inglés per preguntar si ja han finalitzat les obres
d’arranjament de les pistes de tennis de la Torre d’en Guiu i quin ha estat el
cost final de l’actuació.
El Sr. alcalde respon que les tasques ja han finalitzat, i als efectes de donar les
dades econòmiques exactes, aquest extrem de la qüestió es respondrà a la
propera sessió del ple. No obstant, el pressupost de licitació era de 45.000 € i
no s’ha assolit aquest límit.
La Sra. Inglés demana saber quan se’ls facilitarà l’informe relatiu a l’arranjament
de les esmentades pistes de tennis.
El Sr. alcalde diu que li serà lliurat tant bon punt ho sol·liciti.
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Novament intervé la Sra. Inglés i pregunta per quin motiu s’ha produït el
cessament del Sr. Marcelo J Tarantino.
El Sr. alcalde respon que per ser membre de la Junta de Govern s’ha de ser
Tinent d’Alcalde i el seu cessament ha estat motivat per nomenar com a
membre de la Junta de Govern a la regidora Teresa M Canela i Armengol, tal i
com ja s’ha explicat i hom coneix.
De nou intervé la Sra. Inglés per preguntar si ja s’ha resolt la qüestió dels
fitxadors del personal i, en cas afirmatiu, des de quina data.
El Sr. alcalde respon que ja estan instal·lats els equips de control de presència.
En quant a la data exacta de posada en funcionament dels equips, aquesta
dada es donarà en el decurs de la propera sessió del ple.
I, essent un quart i cinc minuts de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
L’Alcalde

El Secretari
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