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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del matí del dia dotze d’abril de 
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 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès  
 
Excusa la seva assistència la Sra. Teresa M. Canela i Armengol 
 
SECRETARI ACCIDENTAL: 
Jordi Cabré i Martorell 
 
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 8 DE MARÇ DE 2016. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 8 de 
març de 2016, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre 
del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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, 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.  ADHESSIÓ AL MANIFEST DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT CONTRA L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA 
I L’ESTAT DE TURQUIA. 

 
Es dóna compte del següent manifest del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: 
 
“El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis 
catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la 
solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el 
Dret Internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant 
suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons 
Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als municipis 
catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt 
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions 
de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada 
per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  
 
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, 
lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es 
compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió 
Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes 
responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla 
amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori 
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comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a 
banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la 
negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de 
milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de 
persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment 
de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de 
l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar 
a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta 
dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones. 
    
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els 
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets 
humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin 
de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no 
existeix una altra via que no sigui la irregularitat.  
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les 
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi 
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions 
de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si 
volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, 
cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, 
possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països 
d’origen i trànsit, etc. 
 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper 
vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l’inici 
d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció 
de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, 
segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint 
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com 
veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a 
tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les 
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 
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 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi 

l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als 

refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell 

Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret 

Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals 

i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la 

seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones 

reubicades i reassentades que li corresponen. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, 

l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a 

Grècia.   

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, 

aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 

de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder 

implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una 

acollida estable i de qualitat. 

 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori 

d’acollida i protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les 

necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva 

vida en família i la seva integració.  

 Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats 

que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis 

per acollir les persones sol·licitants d’asil.” 

Acte seguit es sotmet a votació l’adhesió al manifest amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i 
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Quintero, Joan Morlà i Mensa, 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’adhesió al manifest és aprovat per unanimitat. 
 
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
3.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA 

RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A 
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup Municipal del PSC: 
 
“La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases 
per al desenvolupament a tot el territori espanyol de l'atenció a les persones en 
situació de dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l'atenció 
social. Aquesta llei va significar un abans i un després en relació a les persones 
amb manca d'autonomia o dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes 
prestacions adequades a les seves necessitats. 
 
EI model de finançament de l'atenció a la dependència és un model mixt en què 
es combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres 
parts: l'administració central, l'administració autonòmica i el beneficiari. La 
proporció entre el que paga l'usuari i el que paga l'administració esta en funció 
de la capacitat econòmica del beneficiari, l'anomenat Copagament. No obstant 
això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de 
rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica. 
 
En l'àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis 
Socials, va establir que l'accés als serveis socials es regiria pel principi de la 
universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. No obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no 
excloïa, però, que l'accés es pogués condicionar al fet que els usuaris 
complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació econòmica per 
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assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques 
i la sostenibilitat del sistema. 
 
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat 
econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats per 
les Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu 
per determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda 
personal de la persona beneficiària, excloent d'aquesta manera els guanys o 
les pèrdues patrimonials. 
 
Amb l'entrada en vigor de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, els criteris de 
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu 
finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, 
el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la 
gran majoria dels casos els beneficiaris d'aquest servei paguin més, amb 
increments del copagament de fins a un 30% i un 40%. Aquest fet ha provocat. 
 
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les 
persones que depenen d'aquests serveis, es considera que ha estat un 
desencert aquest nou sistema de copagament, i que no ha estat més que una 
nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social 
i Família. EI nou càlcul de copagament establert per l'Ordre BSF/130/2014 ha 
provocat als usuaris d'aquests serveis una baixada dràstica dels recursos 
econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una 
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de 
butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses 
personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social. 
 
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que 
no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta 
de la ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d'aquests 
serveis es vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de 
poder rebre un servei que li facilitarà l'autonomia si després no podran comptar 
amb els recursos suficients per gaudir d'aquesta autonomia. 
 
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat 
han posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, 
després d'aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de 
diners de butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que 
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atempta a la igualtat d'oportunitats, la seva socialització i integració social, i els 
condemna a una situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la 
discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis sinó un 
copagament just i equitatiu. 
 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes 
Balears han portat a terme la revisió de l'ordre de copagament, revisant els seus 
criteris i establint condicions més justes pel que fa als diners de "butxaca" del 
què poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el pagament 
del servei rebut per llei. 
 
EI passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una 
Proposta de Resolució a la Comissió d'Afers Socials i Famílies, on s'insta al 
govern de la Generalitat a derogar l'ordre de copagament BSF/130/2014. Una 
derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat 
parlamentari. 
 
Per aquest motiu, el Grup Socialista proposa: 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del 
Parlament i derogar amb caràcter d'urgència l'actual ordre BSF/130/2014 per 
aprovar una nova que estableixi criteris més justos, en base a les ordres 
anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats 
representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica 
de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de 
prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència 
que estableix la cartera de Serveis Social. 
 
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que acompleixi amb el finançament que 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al 
seu correcte desenvolupament. 
 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Afers Socials, Treball i 
Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a 
Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat).” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada 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,  
 
Abstencions: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa, Marcelo 
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès. 
  
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada. 
 
En seu d’explicació de vot intervé el Sr. Joan Díaz per aclarir que no estan en 
contra perquè el fons de la qüestió és clar, però és una moció partidista 
presentada al Parlament per forces unionistes per desgastar el Govern. Que la 
moció està feta pel PSOE però mancada de recursos i està feta amb deslleialtat 
institucional. En conclusió estem d’acord amb el fons però no en l’oportunitat ni 
en les formes. 
 
4.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, UNICAT, 

ICV i CIU DE REBUIG AL PREACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 
TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada pels Grups Municipals d’ERC, 
UNICAT, ICV i CIU: 
 
“El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el 
President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió 
Europea, Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que 
van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text haurà de ser ratificat 
pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el proper 
Consell Europeu que tindrà lloc els dies 17 i 18 de març. 
 
El preacord presentat no només genera una preocupació evident pel que fa a 
la seva legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció 
internacional, sinó que a més, de donar-hi suport, els Estats membres estarien 
cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions 
internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis 
internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen 
expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o 
víctimes de guerra. 
 



9 
 

La preocupació persistent amb retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer 
esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a 
la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi sestà realitzat de 
manera inhumana, egoista i curterminista.  
 
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de 
Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes 
tant morals com legals ja que no només deshumanitza les persones 
involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial 
i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a 
les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada 
converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen 
els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa 
possible per fugir de la guerra i la desesperació.  
 
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i 
es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària 
dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius 
països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim 
nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi 
vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment 
poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el 
compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament del 
Catllar proposa d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la 
ratificació del preacord entre la UE i Turquia. 
 
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell 
Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació 
dels compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el 
setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els 
estats.  
 
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la 
unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament 
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el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió 
Europea per als refugiats de manera coordinada.  
 
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu 
a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de 
tota la Unió Europea.  
 
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament 
Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria 
suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i 
regions europees. 
 
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a 
Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, 
mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es 
trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes. 
 
Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin 
al nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge 
de la llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, 
això com l'habitatge, entre d'altres. 
 
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les 
persones refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de 
l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el 
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar 
el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país. 
 
Novè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de 
lloguer social durant 12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat 
Inventari de Recursos, per a l'acollida d'una família de persones refugiades.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada 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, 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 moció és aprovada. 
 
5.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, UNICAT, 

ICV i CIU DE REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ 
CADASTRAL. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada pels Grups Municipals d’ERC, 
UNICAT, ICV i CIU: 
 
“La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten mesures tributàries 
orientades a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat 
econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la 
disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 
2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les 
construccions indispensables per al desenvolupament d'explotacions 
agrícoles, ramaderes o forestals localitzades en sòl rústic. 
 
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització 
que es perllongarà fins l'any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves 
construccions i les alteracions sobre construccions existents no incorporades al 
cadastre. 
 
Com a conseqüència de l'aplicació del procediment de regularització, els titulars 
de construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta 
de resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en 
concepte de despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb 
incidència a l'Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre 
anys. 
 
Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment 
d'assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al 
desenvolupament d'explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor 
assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general amb posterioritat a l'1 de gener del 2006. La disposició 
addicional quarta indica que, mentre no s'aprovin les normes reglamentàries de 
valoració d'immobles rústics, el valor cadastral s'obtindrà per aplicació de la 
ponència de valors vigent al municipi. 
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Analitzada l'experiència de municipis que ja han estat objecte d'aquest 
procediment de regularització cadastral i d'assignació de valor, hem detectat 
valoracions excessives de les construccions rústiques, basades en una 
ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi. 
 
Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució MHAP 30.06.2014 de 
la Direcció General del Cadastre, segons la qual el procediment de 
regularització cadastral s'inicia en data 08/07/2014 i finalitza en data 
30/10/2015. 
 
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d'assignació de valor 
cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament 
d'explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una 
valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment 
patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos 
actes econòmics. 
 
Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i 
ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d'apreciació. 
 
Atès que l'Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de I'IBI 
derivades del procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de 
quatre anys i no pot aplicar d'ofici un fraccionament del deute tributari. 
 
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana, d’Unicat, d'Iniciativa 
per Catalunya Verds i CiU a l'Ajuntament del Catllar proposa d'adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència 
específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, 
ja que la disposició addicional quarta de la Llei dei Cadastre Immobiliari RDL 
1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre 
no s'aprovin les normes reglamentàries de valoració d'immobles rústics, el valor 
cadastral s'obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al 
municipi. 
 
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients 
reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions 
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agrícoles resultant del procediment d'assignació de valor cadastral mentre no 
s'aprovi una ponència específica per als usos agrícoles. 
 
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d'al·legació 
per als casos d'errada material en el procediment de regularització, reclamant 
la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d'aquestes al·legacions a 
la corresponent Gerència Territorial del Cadastre. 
 
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar 
a l'Ajuntament el fraccionament del deute tributari resultant del procediment de 
regularització cadastral amb l'objectiu de distribuir en diversos exercicis 
l’impacte econòmic de la mesura. L'Ajuntament es compromet a regular els 
aspectes necessaris per a facilitar la concessió d'aquests ajornaments. 
 
Cinquè. Implementar les mesures fiscals a l'abast de l'Ajuntament per a 
redistribuir la càrrega tributària sense incrementar la pressió fiscal global 
vinculada a l'Impost Sobre Béns Immobles. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats 
agraris amb representació.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada 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, 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 moció és aprovada. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
6.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/129 AL 2016/189. 
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Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/129, de data 
3 de març de 2016, al número 2016/189, de data 8 d’abril de 2016. 
 
Els membres dels corporació es donen per assabentats. 
 
7.  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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, UN COP TRANSCORREGUT 
EL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA SENSE QUE S’HAGIN 
PRESENTAT AL·LEGACIONS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
     

El ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de febrer de 2016, per unanimitat, 
va aprovar inicialment 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.  
 
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 40, de data 29 de 
febrer de 2016, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin 
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu 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, l’acord inicial ha esdevingut definitiu. 
 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per assabentat de 
l’aprovació definitiva 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. 
 
Intervé el Sr. Carles Guillén per preguntar si l’ordenança preveu que aquest 
tipus de vehicles aparquin en vies urbanes de la localitat, doncs aquest cap de 
setmana n’hi va haver una  d’estacionada als carrers de la urbanització Masia 
de Boronat. 
 
El Sr. alcalde respon que aquest punt està regulat. 
 
EL Sr. Guillén demana que els donin instruccions als vigilants perquè informin 
als propietaris d’aquests vehicles. 
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8.  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL PER ADEQUACIÓ DELS HORARIS DE PRESTACIÓ DEL 
SERVEI I D’ALTRES, UN COP TRANSCORREGUT EL TERMINI 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA SENSE QUE S’HAGIN PRESENTAT 
AL·LEGACIONS. 

 
Es presenta la següent proposta d’acord: 
     

El ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de febrer de 2016, per unanimitat, 
va aprovar inicialment la modificació de diversos articles del Reglament de la Llar 
d’Infants Municipal per adequació dels horaris de prestació del servei i d’altres.  
 
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 40, de data 29 de 
febrer de 2016, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin 
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu 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, l’acord inicial ha esdevingut definitiu. 
 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per assabentat de 
l’aprovació definitiva de diversos articles del Reglament de la Llar d’Infants 
Municipal per adequació dels horaris de prestació del servei i d’altres. 
 
9.  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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, UN COP 
TRANSCORREGUT EL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA SENSE 
QUE S’HAGIN PRESENTAT AL·LEGACIONS. 

 
Es presentar al ple de la corporació la següent proposta d’acord: 
     

El ple de l’ajuntament, en sessió de data 9 de febrer de 2016, per unanimitat, 
va aprovar inicialment 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.  
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Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 40, de data 29 de 
febrer de 2016, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin 
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu 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, l’acord inicial ha esdevingut definitiu. 
 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per assabentat de 
l’aprovació definitiva de diversos articles 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. 
 

10.  INFORME DE L’ALCALDIA. 

 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
a) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, hem 
concorregut a les següents: 
 
- Per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per dur a terme el 
servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals, amb un ajut màxim de 
8.000 € i un cost estimat de 13.350 €. 
 
- Per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals s’ha sol·licitat un ajut 
de 12.000 per a l’execució de les tasques de manteniment de les franges 
perimetrals de protecció de les urbanitzacions, essent el cost projectat de 
31.144,23 €.  
 
- Per actuacions del referit programa de protecció de la salut pública, en aquest 
cas per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i 
periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, especialment la mosca 
negra i el mosquit tigre, s’ha sol·licitat un ajut per import de 8.000 € amb un cost 
del serveis previstos de 10.000 €. 
 
- Per a actuacions destinades al finançament de despeses d’inversió en 
consultoris mèdics locals, amb un màxim subvencionable de 6.000 € s’ha 
sol·licitat ajut per atendre el cost de substitució dels equips i sistema de 
climatització i l’adquisició d’un nou DEA, el cost conjunt i estimat d’aquestes 
operacions serà de 13.327 €. 
 



17 
 

- Per a activitats d’esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari, 
essent aquest any la primera convocatòria d’aquests ajuts, s’ha sol·licitat un 
ajut per l’import màxim establert de 6.000 € i presentant el projecte d’activitats 
esportives puntuals que organitzarà durant l’any l’ajuntament. El pressupost de 
les quals orbita al voltant dels 13.400 €. 
 
Finalment, informar que s’ha concorregut a la convocatòria de subvencions per 
a la cessió de béns mobles no utilitzables als ajuntaments i EMD per obtenir 
elements de mobiliari per a l’equipament de diferents dependències municipals 
com el vestuari i despatx dels vigilants i la brigada municipal del nou magatzem i 
altres dependències de la casa de la vila o la biblioteca 
 
b) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que 
mitjançant acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2016 s’ha aprovat 
definitivament el Projecte de Reparcel·lació econòmica de Manous I, sector 17 
c del planejament municipal. 
 
També s’informa que s’ha procedit a l’aprovació inicial del projecte de 
reparcel·lació econòmica de Santa Tecla, sector 5 del planejament municipal 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2016. 
 
c) Explicar que el passat 31 de març de 2016 va venir a presentar-se el nou 
Delegat del Govern de la Generalitat, Sr. Òscar Peris i Ródenas. Aprofitant 
l’avinentesa se li feu lliurament d’un escrit informant-lo del deute que la 
Generalitat té contret amb l’ajuntament. 
 
d) Dir que provinent del programa de col·laboració social establert amb el Servei 
Català d’Ocupació i amb data 7 de març s’ha contractat a Laurentiu Pompiliu 
Nita per suplir la baixa per incapacitat laboral a la brigada municipal del Sr. 
Antoni Tarrés Quiroga fins al retorn d’aquest o a la provisió del lloc de forma 
definitiva. 
 
e) Informar que s’ha aprovat la devolució de la darrera quantitat pendent de 
retornar en concepte de recuperació de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 que correspon al personal d’aquest ajuntament que prestava 
serveis del dia 1 de juliol al 31 de desembre de 2012. L’import és equivalent i/o 
proporcional als 91 dies restants. Amb aquest pagament s’ha fet la devolució 
total de la quantia retinguda al seu dia per imperi legal. 
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f) En data 22 de març s’ha donat compliment al  requeriment d’informació del 
Cos de Mossos d’Esquadra respecte de la moció de suport a la resolució 1/X1 
del Parlament de Catalunya arran del requeriment del Jutjat Central d’Instrucció 
número 2 de l’Audiència Nacional. Es va trametre la certificació de l’acord del 
ple de l’ajuntament adoptat en data 15 de desembre de 2015. 
 
g) Informar que mitjançant escrit de data 11 d’abril del Cos de Mossos 
d’Esquadra es felicita al cos de vigilants municipals en general i al vigilant Xavier 
Roch i Adserà en particular, per la seva col·laboració habitual i en especial per 
la detenció dels responsables d’un robatori amb força en una masia el passat 
dia 8 del corrent. 
 
h) Explicar que ens ha estat notificada la sentència del Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 2 de Tarragona recaiguda en el procés 277/2014 relatiu 
a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial plantejada per la mort del Sr. 
Francisco Ferrando Navarro en accident de circulació al carrer Elionor de 
Pallars pels fets ocorreguts el 19 de setembre de 2012. La sentència resol el 
cas aplicant la casuística de la concurrència de culpes i així, davant la petició 
de la part que era de 92.882,34 €, es condemna a l’ajuntament al pagament 
d’una indemnització per import de 61.302,34 euros. Aquesta quantia serà 
assumida per l’aleshores asseguradora de l’ajuntament amb càrrec a la pòlissa 
de responsabilitat civil que es tenia contractada. 
 
i) Finalment informar que el Sr. Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de 
l’ajuntament fins fa pocs dies, va cessar en el lloc en data 18 de març de 2016 
com a conseqüència d’haver concursat al Concurs Unitari convocat per 
Resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 27 d’octubre 
de 2015 a l’haver obtingut plaça al Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 
 
Per decret de l’alcaldia 2016/159, de la data esmentada, es nomena a Jordi 
Cabré com a secretari interventor accidental. 
 
El passat dia 7 d’abril prengué possessió de la plaça a la Diputació de 
Tarragona. La intenció és que el Sr. Reina sol·liciti la comissió de serveis a la 
Direcció General d’Administració Local, a la qual s’ha informat favorablement 
mitjançant el Decret de l’alcaldia 2016/161, de 21 de març, i retorni a 
l’ajuntament al termini més breu possible. 
 
De tot el qual els reunits es donen per assabentats. 
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11.  PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer terme el Sr. alcalde dóna resposta a les qüestions plantejades en 
l’anterior sessió ordinària del ple.  
 
En quant a la qüestió plantejada pel regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino, relativa 
a l’import convingut per la contractació del monologuista Peyu, que recentment 
va actuar al municipi, per la discordança entre el preu contractat i el que els 
havia informat la representant de l’artista, el Sr. alcalde informa que es tracta 
d’un error en el pressupost inicialment aportat per l’empresa de representants 
dels artistes doncs la factura número 15/16 de data 24 de febrer de 2016 de 
CREATICS, SL quantifica l’import de l’actuació de Peyu per import de 2.550 € 
més IVA, que equival a 3.085,50 €. L’import total d’aquella factura és de 5.082 
€ perquè inclou les actuacions de Charlotte trio i animació disco de carnaval. 
 
Es pot observar, doncs, que el pressupost era erroni, doncs consignava la 
quantia de 3.550,00 € més IVA. 
 
Respecte a la pregunta plantejada pel Sr. Joan Morlà referent a la concreció 
succinta de les tasques dutes a terme des de les regidories de Patrimoni, Turisme 
i Promoció econòmica i desenvolupament, Participació ciutadana i Joventut.  
 
El Sr. alcalde informa que cada regidor explicarà les tasques fetes en la seva 
àrea.  
 
Així, intervé la Sra. Montserrat Inglés, regidora de Patrimoni, per explicar que 
durant l’exercici de 2015 s’han fet els nínxols al cementiri, s’ha condicionat el 
centre d’interpretació del Castell, les obres i treballs d’equipament de  l’ermita i 
entorn, l’adquisició del nou magatzem de la brigada i dels vigilants. També s’han 
executat els treballs del pas cobert de l’institut escola i l’adequació d’altres 
serveis de les escoles velles per destinar-les a l’ús educatiu. 
 
Seguidament intervé el Sr. Carlos Álvarez i informa que respecte de la regidoria 
de Promoció econòmica el passat mes de desembre es va realitzar la primera 
ruta de tapes pels bars i restaurants del municipi. S’ha potenciat el pàrquing 
d’autocaravanes amb l’organització d’una trobada d’aquests vehicles que ha 
reportat un volum de negoci al municipi que es pot quantificar en 
aproximadament 5.000€. També s’ha contactat amb la plataforma G-provincies, 
gestionada per un veí del poble, per promocionar esdeveniments i la iniciativa 
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privada. Finalment s’estan preparant les primeres jornades gastronòmiques de 
la garrofa.  
 
En quant a l’àrea de Turisme, informa de les reunions mantingudes en seu del 
conegut com a Consorci Baix Gaià, que esta centrat en potenciar la presència 
a les xarxes socials i la confecció d’una nova web. També s’ha sol·licitat 
pressupost per la museïtzació del centre d’interpretació del riu, que s’instal·larà 
a l’ermita de Sant Ramon, projecte que resta paralitzat a l’espera de l’aprovació 
del pressupost municipal. Finalment, i en base a les dades facilitades per la guia 
del castell, durant l’any 2015 hi ha hagut 2.873 visites i la recaptació total ha 
estat de 5.918,50 €. 
 
Finalment, pel que fa a la regidoria de relacions ciutadanes s’ha creat i posat 
en funcionament l’APP amb l’agenda municipal i per a la comunicació a 
l’ajuntament de les incidències que detectin els veïns.  
 
Tot seguit intervé la Sra. EvaZafra explicant que des de l’àrea de Joventut s’han 
realitzat reunions periòdiques amb la tècnica mancomunada de joventut del 
Consell Comarcal, Sra. Cristina Cunillera, donant informació de treball i 
xerrades amb entitats del poble. També s’han mantingut reunions amb els 
joves, concretament el 2 de maig hi va haver una xerrada sobre la seguretat 
informàtica i el 7 de maig hi haurà una Masterclass oberta que estem intentant 
recuperar les sortides com es feien abans, a preu baix.  
 
Intervé le Sr. Carles Guillén per preguntar quins pobles porta la Sra. Cunillera. 
La Sra. Zafra respon que coordina els municipis dels Pallaresos, Perafort i la 
Riera. 
 
Tot seguit el Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun 
prec o alguna pregunta. 
 
Intervé el Sr. Ilé Gomis per proposar que els contenidors de residus de 
l’Avinguda Catalunya, actualment davant el número 2, es situïn al costat del pas 
de vianants, tocant al tomb, i així s’evitaria que la gent aparqués sobre la vorera. 
 
El Sr. Alcalde respon que es farà l’observació als responsables del servei, 
malgrat la nova ubicació proposada pugui suposar incrementar la perillositat per 
la recollida dels contenidors. 
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Intervé de nou el Sr. Gomis per comentar que les llums exteriors i del passadís 
cobert de l’institut escola es posen en funcionament a un quart de vuit del vespre 
quan el sol es pon als voltants de dos quarts de nou.  
 
El Sr. Alcalde respon que ho gestiona l’institut-escola però que se li passarà 
nota a la direcció del centre. 
  
Novament intervé el Sr. Gomis i reitera que la línia de l’enllumenat públic que 
il·lumina els sector de l’avinguda Catalunya del que en depèn els fanals del 
davant del consultori mèdic es continuen apagant de forma reiterada quan 
toquen els fanals del final del carrer d’Eufemià de Queralt. 
 
El Sr. alcalde contesta que l’empresa encarregada del servei ha revisat la 
instal·lació i no ha trobat cap desperfecte i que fins hi tot un dels vigilants 
municipals va sacsejar els punts de llum identificats com a problemàtics sense 
aconseguir fer caure l’enllumenat. 
 
De nou intervé el Sr. Gomis per sol·licitar que es netegi la font ornamental de 
davant del centre cultural bruta d’oli des que uns brètols hi van abocar el 
contenidor de recollida selectiva d’oli usat. 
 
El Sr. alcalde diu que cal prendre una decisió respecte aquesta font, i ell entén 
que ha de ser una decisió de poble. S’ha de discutir que cal fer-ne, si arreglem 
l’equip de bombeig i el vas, la cobrim, l’emplenem de terra i en fem un jardí, etc. 
Ara mateix representa un perill i amb la intenció de minimitzar-lo hem fet retirar 
l’equip d’il·luminació. 
 
El Sr. Gomis diu que atès que la font situada a la part alta del carrer de França 
gairebé mai funciona en demana la retirada. 
 
El Sr. alcalde informa que EMATSA té previst reparar i posar en servei totes les 
fonts públiques del municipi en breu termini. 
 
De nou pren la paraula el Sr. Gomis per recordar que en un plenari anterior es 
va comentar que es demanaria un informe sobre l’estat dels plataners de 
l’Avinguda de Catalunya per valorar si es mantenien o calia retirar-los. 
 
El Sr. alcalde respon que no recorda que es concretés fer cap estudi d’aquestes 
característiques, hi va haver comentaris al respecte, però el que es va demanar 
era un informe sobre la tècnica de poda. 



22 
 

 
El Sr. Gomis diu que es va dir que s’estudiaria la qüestió i a més aquests arbres 
provoquen molta brutícia, hi ha persones al·lèrgiques o sensibles que ho 
passen malament i alguns aixequen les voreres. 
 
El Sr. alcalde diu que es tracta dels segons o tercers tipus d’arbres que es 
posen. Caldria consultar-ho amb la gent. No obstant i ja que ha sortit el tema, 
mirarem de fer un estudi.  
 
Intervé el Sr. Joan Morlà per comentar que en una acta d’un ple molt anterior 
proposà la plantació de lledoners, justament per evitar aquestes situacions 
esmentades. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Joan Díaz per dir que hauria estat escaient convidar a 
la resta de regidors del consistori a participar de la visita que va fer el nou 
Delegat del Govern de la Generalitat, Sr. Peris.  
 
El Sr. alcalde respon que es tractava d’una reunió de treball i que a petició del 
mateix Delegat del Govern només era amb el Sr. alcalde. A més la trobada va 
durar poc més de deu minuts. 
 
El Sr. Carles Guillén pregunta si va ser una visita institucional. 
 
El Sr. alcalde diu que és la primera vegada en 16 anys que es planteja aquest 
debat. Alguna vegada en aquesta anys s’havia consultat aquesta qüestió? 
 
Intervé el Sr. Díaz per dir que l’han informat que el proper dia 20 hi ha prevista 
a l’agenda del nou Conseller de Justícia una visita al centre penitenciari de Mas 
Enric. Potser seria necessari designar algú que coordinés els assumptes de 
protocol de l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Carles Guillén per dir que s’ha produït un retard en la recepció de 
les actes de les darreres juntes de govern i que, a hores d’ara, no disposen de 
les dues darreres. 
 
El Sr. secretari diu que es mirarà i s’esmenarà la situació. 
 
Novament intervé el Sr. Guillén per preguntar quina és l’operativa quan entra 
una incidència mitjançant la nova aplicació municipal. 
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El Sr. alcalde explica que tant ell com l’agutzil i l’adjunt de secretaria reben les 
incidències i en gestionen la resolució. No obstant, si una incidència es 
comunica a partir de les set del vespre o en cap de setmana no es pot resoldre 
fins l’endemà o el dia hàbil següent. 
 
El Sr. Guillén diu que davant aquesta possibilitat creu que seria millor que els 
vigilants municipal tinguessin accés a la gestió d’incidències per solucionar 
aquelles que requereixin d’una resposta més immediata, com podria ser una 
fuita d’aigua o l’apagada puntual de l’enllumenat públic. 
 
El Sr. alcalde respon que per resoldre les incidències esmentades escau fer 
una trucada als vigilants, doncs l’APP està concebuda per comunicar aquelles 
altres qüestions que no revesteixen urgència però que no es poden desatendre. 
 
Intervé el Sr. Gomis per demanar si s’ha previst incloure la resta de comerços i 
establiments del municipi a l’APP esmentada. 
 
El Sr. alcalde diu que ja s’ha previst i que s’està en procés d’implantació 
d’aquestes dades per part dels programadors de l’aplicació. 
 
I, essent les nou hores i quaranta 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 acctal. 
  
 
      


