AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del dia tretze de setembre de
dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Joan Diaz 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 Diaz 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 LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’11 DE JUNY
DE 2016, ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE DATA
28 DE JULIOL DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de les actes corresponents a la sessió
extraordinària del dia 11 de juny de 2016, l’ordinària de 12 de juliol i
l’extraordinària de 28 de juliol de 2016, els quals han estat tramesos juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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A continuació la regidora Sra. Montserrat Inglés Novell manifesta que cal fer a
l’acta del dia 12 de juliol de 2016 les esmenes següents:
1. En la resposta de la pregunta 6 del grup del PSC cal esmenar que la va
respondre l’alcalde, Joan Díaz i Rull, enlloc del regidor Ilé Gomis i Quintero.
2. Que no s’hi fa constar la resposta de l’alcalde a la seva pregunta número 1 i
per tant cal incloure-hi la resposta donada i que va ser la següent: “Que com ja
s’ha informat en el punt 9 del despatx de l’alcaldia, el vigilant del matí era el tip
002 i el de la tarda el tip 001 i que s’ha obert un expedient informatiu per
determinar les circumstàncies de l’incident del matí del dissabte 2 de juliol de
2016.”
Acte seguit es debat la proposta de modificació i s’accepten per unanimitat les
esmenes proposades.
A continuació es sotmeten a votació els esborranys de les actes del plens dels
dies 11 de juny, 12 de juliol i 28 de juliol de 2016 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 les actes són aprovades per unanimitat.
2.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRUBUCIÓ DEL SUPERÀVIT
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2015.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 26 d’abril de 2016, l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2015.
De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
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RT despeses generals
Estabilitat
Rati de deute viu
Despeses pendents d’aplicar a pressupost

1.101.222,95€
79.815,98€
26,24%
42.378,53€

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) cal procedir a l’aprovació de
la distribució del resultat positiu del romanent de tresoreria resultant de la
liquidació del pressupost.
El Secretari interventor en data 5 de setembre de 2016 ha emès informe en
relació a la normativa d’aplicació i la possible distribució del superàvit de la
liquidació de l’exercici 2015.
Per tot l’exposat i a la vista de l’informe esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:
Aprovar la distribució del romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2015
d’acord amb el següent detall:
El superàvit financer és de 79.815,98€, del qual es dedueixen els següents
imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost
i d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents
d'aplicar a pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

79.815,98
42.378,53
0,00
37.437,45

L’import a distribuir de 37.437,45€ es distribueix de la següent manera:
Import mínim de reducció
d'endeutament
Import màxim d'Inversió
financerament sostenible

0,00
37.437,45

Indicar la lliure disponibilitat de l'import d’1.021.406,97€.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
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 D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“ANTECEDENTS
Per Decret de l’Alcaldia de data 1 de setembre de 2016, s’ha iniciat l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
En data 2 de setembre de 2016 el secretari interventor a emès informe.

FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 43.091,29€,
d’acord amb el següent detall:

Exercici

Proveïdor

Concepte

2.015

Consell Comarcal del
Tarragonès

Desembre 2015-conveni neteja viària

2.015

Consell Comarcal del
Tarragonès

Desembre 2015-conveni recollida RSM

2.015

T6 Jordi Borràs

Escuts, pins i agulles d’or regidors

2015

SyG

Material condicionament nau brigada
Total expedient

Import
7.745,81
32.575,72
2.057,00
712,76
43.091,29

Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.”

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,
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.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 06/2016 DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“ANTECEDENTS
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Cal procedir a la tramitació d’un expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris com a conseqüència de majors i
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic,
sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit suficient
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, i considerant que es
disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial
Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment,
per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit
amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tot l’anterior,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 06/2016, per
import de 32.956,54 €, a finançar romanent de tresoreria per a despeses
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2015, d’acord amb el següent
detall:
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

322.63202

Condicionament
Institut

326.62304

Compra de instruments musicals

2.500,00

312.62305

Adquisició de desfibril·ladors

4.000,00

920.22625

Regularització cobro quotes sector La Cativera
comptabilitzades pressupostàriament

aigua

sanitària

vestidors

Total crèdit extraordinari:

10.000,00

16.456,54

32.956,54

Finançament
Romanent de tresoreria
Proposta aplicació

Partida

Nom

87000

Romanent tresoreria per a despeses
generals.

Total romanent de tresoreria

32.956,54

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Tot seguit intervé la Sra. M Montserrat Inglés, portaveu del grup municipal del
PSC, i comenta que a la sessió de la Junta de Portaveus es va demanar la
memòria tècnica del condicionament dels vestidors de l’institut i que no els hi
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ha estat tramesa i demana que es faciliti la marca, model i pressupost dels
desfibril·ladors.
El Sr. alcalde respon que es atesa la jornada laboral del tècnic redactor, fins al
divendres al matí no estarà el document signat, però fins aleshores es disposa
del document definitiu pendent de signatura.
La Sra. Inglés diu que, respecte de les quotes de la Cativera, hi ha constància
que el 2005 eren quotes relatives a Coll de Tapioles.
El Sr. Secretari Interventor explica que és difícil d’explicar perquè son qüestions
que es remunten a 2005, 2006 i 2007, es tracta d’una qüestió de denominació
de la partida, però el que en realitat cal contemplar és el fet de regularitzar el
propi compte, doncs quan es trametien certificacions de deutes per quotes
d’urbanització a BASE per al seu cobrament i aquest s’assolia, el resultat
s’ingressava en un compte pressupostari de l’ajuntament i aquest en feia
devolució a la Junta anotant la sortida en un extrapressupostari, creant-se un
desajust que ara esmenem.
La Sra. Inglés demana que es faci constar el detall d’aquestes operacions,
anualitats i contingut.
El Sr. secretari explica que es tracta de cinc pagaments, dos de l’any 2004, per
imports de 1.244,73 i 220,04 €, un de l’any 2006 per import de 10.153,71 € i dos
més, corresponents a l’exercici de 2007, per imports de 504,85 € i 4.333,21 €
respectivament.
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,
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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5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 07/2016 DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT
SUPLEMENT DE CRÈDIT

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“ANTECEDENTS

Cal procedir a la tramitació d’un expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant suplement de crèdits com a conseqüència d’haver de
finançar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016 el reconeixement
extrajudicial de crèdits de despeses efectuades l’exercici 2015 i que no van tenir
cabuda en aquell pressupost, considerant que es disposa dels mitjans de
finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial
Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment,
per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit
amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tot l’anterior,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 07/2016, per
import de 43.091,29€, a finançar mitjançant romanent de tresoreria derivat de
la liquidació de l’exercici 2015, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Suplements de crèdits:
Partida

Nom

Proposta de consignació

1621.22719

Recollida i eliminació d’escombraries

163.22720

Servei de neteja viària

7.745.81

920.22601

Atencions protocol·làries

2.057,00

920-62200

Condicionament interior de la nau de la brigada
municipal

Total suplement de crèdits:

32.575,72

712,76

43.091,29

Finançament
Romanent de tresoreria
Proposta aplicació

Partida

Nom

87000

Romanent tresoreria per a despeses
generals.

Total romanent de tresoreria

43.091,29

43.091,29
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
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,
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.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
DEL REGISTRE GENERAL D’ENTRADES I SORTIDES DE
L’AJUNTAMENT (ERES)

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Relació de fets

1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, defineix en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça
disponible per als ciutadans, a traves de xarxes de telecomunicacions, la
titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una administració
pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves
competències.
2. En execució de les seves competències, la legislació reconeix als
ajuntaments, com a ens local dotat de personalitat jurídica i d'autonomia, la
potestat reglamentària, a materialitzar mitjançant l'aprovació d'ordenances
i reglaments. En virtut d’aquesta potestat s’ha redactat el reglament del
registre electrònic d’entrades i sortides.
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3. El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a
l’adequació del contingut de les disposicions que es proposen a la
normativa reguladora de la matèria, concretament a la Llei 11/2007, de 22
de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a la Llei
29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
Fonaments de dret
1. Articles 4.1.a), 47, 49, i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
2. Articles 8.1.a) i 178 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.
3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local.
4. Articles 45.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu
Comú.
5. Articles 7, 8, 24, 25, 41, 52, 58, 67 i 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
6. Articles 1, 6, 10, 12, 14 i ss, 24, 25, 26, 27.7, 37 i apartat 4t de la disposició
final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
7. Articles 10, 11, 13, 15, 16, 21 i 24 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
8. Articles 17 i 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
9. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Per tot això, proposo que en el Ple de l’ajuntament s’acordi:
Primer.- Crear el registre electrònic d’entrades i sortides de l’Ajuntament del
Catllar.
Segon.- Aprovar inicialment el reglament de creació i funcionament del registre
electrònic d’entrades i sortides.
Tercer.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí
oficial de la província, al DOGC i a un diari per un període de trenta dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial
elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler
d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial de la província. També s’ha de
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el
text íntegre.
Cinquè.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
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.

13

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES PER
A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB
DIFICULTATS ECONÒMIQUES

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de juny de 2009 es van

aprovar inicialment i sotmetre a informació pública les Bases per a la concessió
d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques en atenció a la
situació de crisi econòmica que afectava de manera directa i especial a les
famílies en situació d’atur i per tant amb recursos econòmics més escassos, les
quals estan vigents fins a la data.
Amb aquesta finalitat, tot valorant l’experiència assolida amb el funcionament
de les normes, amb la voluntat d’ajustar a la realitat els criteris objectius
establerts per a la seva concessió i millorar-ne l’eficàcia i la universalitat, s’ha
elaborat una proposta de modificació de diversos articles de les bases.
Entre les modificacions més rellevants, més enllà de les esmenes d’errors
materials i redactat, es redueix de dos a un any el termini mínim
d’empadronament al municipi per poder ser beneficiari i de cinc a dos anys en
períodes alterns.
També es modifica el règim de deutes contrets amb l’ajuntament que impedien
gaudir dels ajuts fins a la data passant a un règim menys exigent, no computant
els deutes de l’exercici en que es sol·licita l’ajut o anteriors sempre i quan es
faci un pla de pagament o d’aplaçament.
Finalment es confereixen facultats interpretatives a la regidoria encarregada de
la gestió dels ajuts i l’alcaldia quan no i hagi constituïda Junta de Govern Local,
en tant que, actualment, aquesta és un òrgan no obligatori en l’organització
municipal.
Examinat l’informe de la secretaria intervenció de l’ajuntament que consta a
l’expedient, en quant a l’adaptació a la legalitat existent del projecte de
modificació de les bases i al seu procediment d’aprovació.
Vist l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el
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Ple i que les mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de
com a mínim 20 dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una
referència del susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte de modificació de les bases que han
de regir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts individuals a
famílies en dificultats econòmiques.

Segon.

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

Tercer.

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

Tot seguit intervé la Sra. M Montserrat Inglés per comentar que considera que
el redactat de les esmenes pot portar a confusió si el destinatari no té el nivell
de les persones que han redactat aquestes bases. Alhora, no escau deixar en
mans de la regidoria o l‘alcaldia la concessió dels ajuts.
El Sr. alcalde respon que s’ha respectat el redactat inicial afegint, únicament,
les variacions en quant a numerals dels anys mínims d’empadronament i el
tema d’aprovar un pla de pagament per als deutes com a requisit previ a la
concessió.
En quant a la intervenció de l’alcaldia o la regidoria, cal dir que és subsidiària a
la Junta de Govern i només a efectes interpretatius de les bases. La resolució
d’atorgament l’emet l’alcaldia.
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La Sra. Inglés manté que, atesa l’oportunitat, es pot millorar el redactat. A les
sol·licituds caldria crear un punt i apart per diferenciar entre nucli de família i
nucli de convivència.
El Sr. alcalde proposa modificar la proposta inicial amb la incorporació dels
matisos aportats per la Sra. Inglés sense modificar la facultat d’interpretació de
les bases.
La Sra. Inglés diu que el grup municipal del PSC s’abstindrà, no pas per ser
contrari a la concessió dels ajuts, si no perquè entenen que en matèria d’ajuts
econòmics, que són diners públics i s’han de controlar com es donen, la
resolució de la concessió o denegació ha de ser presa per l’equip de govern i
no pas per una sola persona.
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,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat i M. Goretti Gatell Anglés,.
Abstencions: Montserrat Inglés Novell, Antonio López i López, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada.
8.

PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL DEL CONSELL COMARCAL D’IMPULS A L’ANELLA
VERDA GAIÀ-FRANCOLÍ

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. A l'est del Camp de Tarragona, en l'espai delimitat pel riu Gaià a llevant, el
riu Francolí a ponent, la mar Mediterrània al sud i les terres interiors de la plana
nord entre les comarques de l'Alt Camp i el Tarragonès, s'hi troba un territori de
naturalesa marcadament mediterrània i vertebrat per elements característics
que el defineixen de forma molt singular. Comellars i costers, camps i conreus,
boscos i garrigues, rius i torrents, desembocadures de rius i hortes, aiguamolls
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i dunes, extenses platges de sorra daurada i petites cales... Tots aquests
elements els trobem en un mateix territori i interconnectats en una relació
harmònica i en permanent contacte des de fa segles amb un intens poblament
humà. Es tracta d'un territori que preserva encara excepcionals valors naturals,
paisatgístics, històrics, culturals i d'interès social, i que envolta, com un veritable
«cinturó verd», la conurbació de Tarragona i la seva àrea d'influència a través
de bona part dels municipis del Tarragonès.
2. Diversos instruments d'ordenació territorial i ambiental aprovats en els
darrers anys reconeixen el valor dels elements del patrimoni que allotja aquest
territori i posen de relleu la seva singularitat i la importància de preservar-los i
potenciar-los. El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat
definitivament per la Generalitat de Catalunya el 12 de gener de 2010, inclou,
dins el sòl no urbanitzable de protecció especial, la màxima categoria de
protecció urbanística, tots els sòls que, pels seus valors naturals o les seves
funcions ecològiques han de ser preservats sense urbanitzar i que no poden
ser transformats. Aquests sòls, en el seu conjunt, conformen la matriu territorial
que configura de l'Anella Verda Gaià-Francolí, i constitueixen una veritable
xarxa ecològica que garanteix una estructura sobre la qual es desenvolupen els
processos naturals essencials per a la vida de les persones alhora que es
manté la provisió dels nombrosos serveis ecosistèmics que requerim d'ells. Així
mateix, els espais no urbanitzats inclosos en l'àmbit de l'Anella Verda GaiàFrancolí són claus per a preservar la connectivitat ecològica i també la
connectivitat social i territorial, com també ho reflecteix la normativa el Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona en tant en quant aquesta estableix
fortes regulacions a l'activitat urbanística per evitar la degradació d'aquesta
qualitat ambiental.
3. L'àmbit delimitat per l'Anella Verda Gaià-Francolí inclou en el seu entramat
tot l'àmbit de l'espai natural protegit Riu Gaià, que forma part del PEIN (Pla
d'espais d'interès natural de Catalunya) i alhora de la xarxa Natura 2000 com a
Zona d’Especial Conservació (Codi ES5140019). Aquest espai natural protegit,
que té una superfície de 2.990 ha, actualment resta pràcticament abandonat i
no disposa de cap òrgan de gestió activa, per la qual cosa cal destinar esforços
i compromisos perquè disposi d'un instrument de gestió que permeti establir les
prioritats de conservació, recuperació i potenciació dels seus valors naturals i
culturals i d'un pla d'inversions urgent. Així mateix, aquesta trama d'espais
lliures també permet connectar-se amb altres espais naturals protegits del PEIN
i la xarxa Natura 2000, com la Sèquia Major (codi ES5140004), les Costes del
Tarragonès (codi ES5140007), i reforçant alhora la connectivitat mitjançant els
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espais fluvials de les rieres de la Boella i Beorada a la Canonja, el torrent del
Bogatell i els propis rius Francolí i Gaià.
4. La Carta del Paisatge del Camp de Tarragona defineix en l'àmbit territorial
que engloba l'Anella Verda Gaià-Francolí les següents unitats de paisatge:
Camps del Francolí, la Plana de l'Alt Camp, el Baix Gaià, el Litoral del Camp i
l’Àrea Tarragona-Reus. Molts dels indrets que formen part de l'Anella Verda
Gaià-Francolí són identificats per la Carta del Paisatge com àrees amb valors
especials a protegir, àrees per a fomentar la gestió i àrees susceptibles
d'accions d'ordenació.
5. Cal recordar que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat el conjunt
arqueològic de Tàrraco. Les seves restes romanes són d'excepcional
importància en el desenvolupament de la planificació i el disseny urbà romans
en aquest territori, i va servir com a model per a les capitals de província en el
món romà en altres llocs. La cultura romana va deixar testimonis eloqüents i
sense precedents d'una etapa important en la història dels pobles de la
Mediterrània en espais com el Mèdol, l'Aqüeducte romà del Pont del Diable o la
Torre dels Escipions, que esdevenen nodes referencials de l'Anella Verda GaiàFrancolí.
6. Més enllà de la diversitat de valors patrimonials que allotja en el territori que
engloba, la formalització de l'Anella Verda Gaià-Francolí també respon a una
necessitat social. En l'àmbit territorial que envolta aquest cinturó hi viuen més
de 150.000 persones, que fan ús d'aquests espais naturals per a les seves
activitats professionals, socials, esportives i d'oci, fet que palesa una necessitat
d'ordenar i gestionar urgentment aquest espai d'àmbit plurimunicipal.
7. L'Anella Verda Gaià-Francolí és una proposta que permet integrar l'Anella
Verda de Tarragona, promoguda per l'Ajuntament de Tarragona, com una
«segona corona» periurbana de naturalesa eminentment rural, que dona més
força i amplia coherentment les funcionalitats d'aquest primer cinturó verd de
naturalesa fonamentalment urbana.
8. Existeix una demanda social, recollida per reiteradament per les entitats
ambientals presents al territori, per posar en valor l'espai que engloba l'Anella
Verda Gaià-Francolí.
9. En definitiva, l'Anella Verda Gaià-Francolí és una eina territorial que, dotada
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d'una figura administrativa estratègica de gestió mancomunada i d'un model de
governança específics, permetrà:
a) Contenir la tendència a l'expansió urbanística de la conurbació de
Tarragona i la seva àrea d'influència.
b) Millorar la qualitat de vida, la salut, el benestar i el gaudi de la
ciutadania dels municipis de l'àrea de Tarragona.
c) Recuperar ambientalment espais degradats i impulsar projectes que
preservin i recuperin la connectivitat ecològica, frenin la pèrdua de
biodiversitat i potenciïn la conservació del patrimoni natural.
d) Desenvolupar instruments i actuacions de gestió forestal sostenible per
millorar les masses forestals joves i reduir el risc d'incendi forestal.
e) Preservar la provisió i qualitat dels serveis ecosistèmics dels que
depèn vitalment tots els municipis de la zona.
f) Potenciar i millorar la qualitat paisatgística i frenar la degradació
paisatgística.
g) Potenciar el patrimoni cultural, històric així com els valors immaterials
del territori.
h) Ampliar les possibilitats de l'espai per a l'esbarjo i l'oci respectuosos
amb la natura, mitjançant itineraris que connectin socialment el territori i
relligui l'espai.
i) Potenciar l'activitat turística i el creixement d'oportunitats
d'emprenedoria vinculades a l’ecoturisme, les activitats tradicionals i la
producció local (km 0).
Per aquests motius exposats, el Plenari acorda:
ACORDS I COMPROMISOS
Primer.

Considerar l'Anella Verda Gaià-Francolí com una eina idònia per
ordenar i gestionar el sòl no urbanitzable de protecció especial de la
nostra comarca d'una forma estratègica, integrada, coherent i
mancomunada amb els municipis i administracions locals que la
conformen.

Segon.

Reconèixer la necessitat de constituir una figura administrativa de
gestió (consorci, organisme mancomunat...) i un model de
governança específics per a protegir, recuperar, gestionar i potenciar
des de l'àmbit local els valors naturals, paisatgístics, històrics,
culturals i d'interès social del territori que engloba l'Anella Verda GaiàFrancolí. Per això, s'estudiarà àmpliament i sense reserves la fórmula
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jurídic-administrativa més idònia que permeti aconseguir una major
coherència en la gestió activa del territori i en la gestió econòmica
dels recursos.
Tercer.

Participar en una Comissió de constitució de l'Anella Verda GaiàFrancolí que impulsarà el Consell Comarcal del Tarragonès, i que
estarà formada per representants polítics i tècnics dels municipis que
englobi l'Anella, la Diputació de Tarragona, entitats ambientals del
Tarragonès, representants de la propietat i, si s'escau, d'altres
administracions públiques amb competències ambientals i
d'ordenació territorial.

Quart.

Preveure una reserva pressupostària per a l'any 2017 per a cobrir les
necessitats que sorgeixin per a realitzar els estudis de delimitació de
l'àmbit territorial, diagnosis, inventaris o actuacions de gestió
derivades de la formalització jurídic-administrativa de l'Anella Verda
Gaià-Francolí o de qualsevol dels altres objectius o directrius que
s'acordin en la Comissió de constitució. Aquesta reserva
pressupostària es crearà gràcies a aportacions dels municipis
implicats, del propi Consell Comarcal, d'altres institucions
supramunicipals i/o del sector privat."”

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,
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.
9.

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD QUE PROMOU
L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ PER A LA CREACIÓ D’UNA
SORTIDA A L’AP-7 AL SEU TERME MUNIPAL

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de Roda de Barà es va aprovar

demanar al Ministerio de Fomento engegar l'estudi per la creació d'una nova
sortida en l'autopista AP-7 a l'altura dels municipis Roda de Berà i Creixell que
doni servei als habitants dels municipis, al gran número de turistes que ens
visiten i a les empreses de logística que es desplacen diàriament de la zona
industrial de Roda de Berà en base als fonaments que seguidament es
reprodueixen:
“Les grans infraestructures del nostre país s'han desenvolupat històricament
sense tenir en compte les necessitats de les poblacions mitjanes i petites,
considerant-les únicament com un lloc de pas.
Pel nostre terme discorre transversalment l'autopista AP-7 que no té cap
entrada ni sortida directa al nostre municipi, provocat que qui ens visita a l'època
estival, els que hi residim habitualment, o que veïns de Creixell i Bonastre
haguem de desplaçar-nos fins al Vendrell o Torredembarra per poder fer ús
d'aquesta important via de comunicació, congestionant la ja sobresaturada N340 i la sortida de Coma-ruga i el seu enllaç amb la rotonda de la N-340 i
l'autopista Pau Casals.
La mancança d'aquest accés, influeix negativament en els estudis de viabilitat
per les noves empreses que volen instal·lar-se al polígon industrial del nostre
terme. Provoca també grans inconvenients logístics a les empreses que ja hi
estan ubicades. La desactivació de futures empreses que busquen un lloc per
instal·lar-se i el cost afegit en logística de les empreses existents, fan el nostre
sector industrial sigui poc competitiu envers altres poblacions veïnes.
Roda de Berà és un municipi amb serveis de caràcter turístic i els seus habitants
han de desplaçar-se amb relativa freqüència per raons de treball, estudis,
visites mèdiques, tràmits burocràtics, ús de ports o aeroports, o oci, etc., motiu
pel qual són usuaris, gairebé obligatòriament, de l'AP-7. Un accés directe a l'AP7 ajudaria a tenir una major qualitat i seguretat en la xarxa viaria i facilitaria les
connexions amb altres vies com l'AP-2 o la C-32.
Des de l'any 2002 en què es va redactar el primer projecte de desdoblament de
la N-340, els diferents ajuntaments i consells comarcals han demanat diàleg
entre les administracions territorials i el Ministerio de Fomento amb l'objectiu
d'arribar a un consens per tal de poder acordar aquella alternativa que fos la
menys perjudicial per al territori.
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En reiterades ocasions el nostre Ple municipal ha analitzat les característiques
de seguretat i d'ús de la N-340 i ha demanat alliberar de peatges l'AP-7, de la
mateixa manera que ja es fa en altres territoris”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.

Adherir-se a la sol·licitud de l’ajuntament de Rode de Barà perquè el
Ministeri de Foment engegar l'estudi per la creació d'una nova sortida
en l'autopista AP-7 a l'altura dels municipis Roda de Berà i Creixell
que doni servei als habitants dels municipis, al gran número de
turistes que els visiten i a les empreses de logística que es desplacen
diàriament de la zona industrial de Roda de Berà.

Segon.

Dona suport a la iniciativa de demanar a la concessionària Abertis
que alliberi els peatges.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’ajuntament de Roda de Barà i al
Consell Comarcal Tarragonès.

Quart.

Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la subdelegació del Govern Central a
Tarragona així com al Ministeri de Foment i a l’empresa
concessionària Abertis.”

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,
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.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
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10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, UNICAT,
CIU I ICV DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL SERVEI FERROVIARI
DE RODALIES DE CATALUNYA
Es dóna compte de la següent moció presentada pels grups d’ERC, UNICAT,
CIU i ICV:
“El passat 7 de juliol més de 200 usuaris de la línia R16 entre Barcelona i
Ulldecona, a l’alçada de Vandellós, van haver d’ésser evacuats, tot caminant
centenars de metres a través de les vies del tren, fins arribar a la platja de
l’Almadrava. L’afectació es va deure a una averia en el subministrament elèctric
derivada d’una incidència en la catenària. Malgrat el Servei d’Emergències de
Catalunya va activar el Ferrocat en fase de prealerta i els bombers van
intervenir per ajudar a socórrer els viatgers, es van produir situacions d’atacs
d’ansietat i deshidratació entre alguns passatgers, a banda de situacions de
risc. El conjunt d’afectats pot comptar-se en milers de persones, atès que la
circulació de trens de la línia R16 i de Llarga Distància es va veure interrompuda
durant més de dues hores entre l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar, en
ambdós sentits de la marxa.
El 15 de desembre passat, l’enèsim robatori de cable a les instal·lacions d'Adif
va tornar a provocar caos en el servei de Rodalies de Renfe, que va afectar
60.000 persones, que van veure com quedava inutilitzada la R8 i patiren retards
les R2 Nord i la R11. En total, 200 trens es van veure afectats, una de cada cinc
freqüències diàries a Catalunya.
El 9 de febrer, un incendi al subsòl de Barcelona va tornar a desencadenar el
caos. El fum als túnels va provocar el pànic i va interrompre la circulació del
nucli ferroviari de la capital catalana. Unes 100.000 persones es van veure
afectades.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així,
mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat
assoleix un valor del 99%, a Renfe Rodalies només arriba al 94%, i encara
sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha
també altres problemes afegits com són, en alguns casos, la dificultat
d’accessibilitat als mateixos de les persones amb problemes de mobilitat o amb
cotxes de nens.
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L'1 de gener de 2010, el ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els
serveis de Rodalies, tal com s'establia a l'Estatut, encara que amb dos anys de
retard. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris,
freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris) i del personal. La titularitat de
la infraestructura, però, va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública que depèn
de Foment i que té com a objectiu la construcció de línies de ferrocarril i la gestió
de la seva explotació. El ministeri es reservava la responsabilitat sobre vies,
estacions i andanes. A més, Renfe es va mantenir com l'empresa que operava
el servei.
L’any 2010 el govern de l’Estat va aprovar un Pla de Rodalies que preveia una
inversió en millores de 4.000 milions d’euros, però no se n’ha invertit encara ni
un 10%. El 2013, any, després de quatre accidents importants de trens en
menys de tres anys, l’Estat es va comprometre a invertir 306 milions abans del
2016 per fer microcirurgia a la xarxa de Rodalies, sobretot en els aspectes de
seguretat. Un any després el ministeri només s'han executat el 2 % dels 306
milions que es van acordar el 2013 per a actuacions prioritàries i que s'haurien
d'haver materialitzat el 2015, el compromís s’ha dilatat fins al 2018, i els 152
milions previstos per invertir el 2015 es van convertir en 30 en el redactat dels
pressupostos de l’Estat. En aquest sentit, per exemple, cal destacar que la
major part dels 395 furts de cable de coure que han patit les línies de rodalies
els darrers anys han estat facilitats per la mala execució de la seva col·locació,
en cables estesos per la superfície del balast, a la vista dels malfactors, o en
arquetes i cunetons sense tapes, o amb tapes d’obertura fàcil. En definitiva, no
s’han fet obres de protecció del cablejat que garanteixin una mínima protecció
contra el furt.
El problema real, però, és que Renfe només és responsable del 30% de les
incidències de Rodalies, i la resta són culpa de la infraestructura, és a dir,
d’ADIF, però tal com es va fer el traspàs de la gestió, el Govern de Catalunya
només té potestat per sancionar Renfe, però no ADIF.
En tot cas, les estadístiques comparatives entre Renfe Rodalies, els Ferrocarrils
de la Generalitat i el Metro de Barcelona demostren que quan la gestió de vies,
estacions, andanes, trens i servei estan unificades, i en mans d’una unitat de
gestió pròxima al ciutadà que serveixen, el servei públic al ciutadà és més
eficient. Urgeix, per tant, l’assumpció plena de tot el servei de Rodalies de
Catalunya per una única autoritat catalana, que assumeixi la titularitat de les
infraestructures ferroviàries i de la unitat de gestió que, dins de l’empresa
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pública Renfe, s’ocupa de gestionar el servei de rodalies, així com els recursos
i finançament que faci possible la prestació d’un servei de qualitat.
Per aquest motiu presentem la següent Declaració política
L’Ajuntament del Catllar acorda:
Primer.

Instar el govern de l’Estat a fer efectiu el traspàs del servei de rodalies
i regional al govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions,
infraestructures, material mòbil, unitat empresarial de gestió i el
finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat, i
l’aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries
que a data d’avui no s’han realitzat per part d’ADIF.

Segon.

Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest
servei i, un cop obtingut, realitzi un pla de contingència que solventi
les mancances de la infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que
elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies als que
actualment ofereixen el Metro o els FGC.

Tercer.

Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania, en aquest darrer
cas a través dels mitjans de comunicació municipals.”

Intervé el Sr. Antonio López per dir que el grup parlamentari del PSC al Congrés
dels Diputats, Sr. Joan Ruiz, va presentar 9 escrits amb diverses preguntes
cadascun, dirigides al Titular del Ministeri de Foment al respecte d’aquesta
qüestió. Estem totalment d’acord.
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE L’ÚS
DEL GLIFOSAT AL TERME MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent moció presentada pel grup del PSC:
“Exposició de motius
Molts municipis fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes
adventícies ( denominades ‘males herbes’) de cara a la prevenció d’incendis
forestals i neteja de jardins i parcs. Però l’ús d’herbicides químics pot plantejar
riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el Glifosat té efectes molt
tòxics sobre la salut i el medi ambient.
El Glifosat, un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i
arbustos, s’infiltra al sòl, és molt soluble a l’aigua i persistent en el sòl.
Contamina els aqüífers, és tòxic pera la fauna aquàtica, els animals domèstics
o el bestiar i s’escampa sense control pel subsòl.
El Glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com
a potencialment cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que
relacionen l’ús del Glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos
s’han descrit: toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, trastorns
reproductius, augment de la freqüència d’anomalies espermàtiques i
carcinogènesi.
A més, cada preparat herbicida que conté Glifosat ve acompanyat d’altres
substàncies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients està el
N-nitrós que, com altres compostos nitrogenats, és cancerigen, i el
Formaldehid, un altre carcinogen conegut que es forma durant la
descomposició del Glifosat.
El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) destaca que sempre ha de
prevaldre el principi de PRECAUCIÓ amb els herbicides que puguin tenir
components cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de
les multinacionals.
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A més, el mateix centre ha indicat que els més afectats pel Glifosat poden ser
els treballadors de Parcs i Jardins, els nens, les embarassades i les persones
amb malalties. També adverteix que aquets herbicida està contaminant
greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen concentracions
mitjanes de Glifosat al llarg de l’any superiors a 0.1 ug. l-1, valor màxim admès
per la normativa europea ( Directiva 2006/118/EC).
Un altre dels seus efectes més greus és la mort massiva d’abelles arreu del
món que pot comportar un elevat i perillosíssim rics de desastre ecològic a gran
escala. Albert Einstein deia que si algun dia desapareixien les abelles, la
humanitat ho faria en 4 anys.
Legislació
La directiva marc per un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament
Europeo el 13 de Gener de 2009, té per objectiu “La reducció dels riscos i els
efectes de l’ús dels plaguicides a la salut humana i el medi ambient i el foment
de l’ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatius com les alternatives d’indole no química als plaguicides”
Així, en el capítol IV , articles 11 i 12, exposa:
Els estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per
a la protecció del medi ambient aquàtics i l’aigua potable, els requisits
necessaris d’higiene i salut pública, la biodiversitat o els resultats de les
avaluacions de rics pertinent, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi
l’ús de plaguicides en les següents zones especifiques: al llarg de les
carreteres, en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables
com els parcs, jardins públics ,camps d’esports i àrees d’esbarjo, recintes
escolars i camps de joc i espais propers als centres d’assistència sanitària.
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012 de 14 de
setembre, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, així com el foment
de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius,
com ara els mètodes no químics.
Aquest Reial Decret preveu que les seves disposicions s’entenen sense
perjudici que l’Administració competent en cada cas pugui aplicar al principi de
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cautela limitant o prohibint l’ús de productes fitosanitaris en zones o
circumstancies especifiques.
A més de les anteriors, el marc jurídic per a l’aplicació d’herbicides i plaguicides
es completa amb les següents normes:
Directiva Marc sobre l’aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell.)
Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell).
Directiva Hàbitat (Directiva 92/43/CEE del Consell).
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.
Per les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels ACORDS següents:
Primer.

L’eradicació de l’ús del Glifosat al nostre municipi, trobant alternatives
ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les
persones i el medi ambient.

Segon.

L’ús d’herbicides com el Glifosat serà substituït per mètodes no
contaminants que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent
mètodes mecànics i tèrmics que ja s’apliquen en la majoria dels
països de la Unió Europea i amb major potencial de generació
d’ocupació. També fins i tot el pasturatge.

Tercer.

Que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats, en
un veritable exercici de democràcia, així com el vetllar per la salut del
medi i de les persones per damunt del interessos particulars,
econòmics i/o de corporacions i multinacionals.

Quart.

Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una
jardineria gestionada amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús
de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no
adaptades al medi i l’excés en el consum d’aigua (sobretot per
gespes).

Cinquè. Que les administracions competents actuïn davant de qualsevol cas
de contaminació del medi i d’afectació a la salut de les persones.
Sisè.

Que es doni trasllat de aquest acords a les empreses de jardineria
que treballin en el nostre municipi, a la Cooperativa, així com a los
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municipis de la nostra comarca per garantir que aquesta mesura sigui
efectiva i sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia.”
Tot seguit intervé el Sr. Joan Morlà i diu que l’equip de govern comparteix
l’exposició de motius de la moció. Feta aquesta salvetat, manifestar que aquest
tema s’està debatent a nivell de la Unió Europea i que el producte està inclòs
dins dels permesos pel Registre de Productes Fitosanitaris i que no podem
incidir en les preferències dels particulars. No podem demanar l’eradicació del
glifosat al municipi tal i com es pretén en els acords de la moció.
Estem d’acord en el punt segon, relatiu a la substitució del glifosat per mètodes
alternatius respectuosos amb el medi i la salut de les persones. També d’acord
amb l’acord tercer malgrat el seu redactat genèric. En quant al quart acord, hem
de limitar l’abast als terrenys de titularitat municipal. Finalment cal concretar
l’abast de notificar o donar trasllat de l’acord a les empreses del municipi i als
ajuntaments dels municipis de la comarca.
El Sr. López respon que, tal i com ha fet l’ajuntament de Roda de Berà amb la
seva proposta de sol·licitar un accés a l’autopista, es faci tramesa d’aquest
acord als ajuntaments de la comarca.
El Sr. Morlà diu que adoptarem mesures, però que cal tenir en compte que
l’alcaldia anterior va comprar glifosat en dates molt recents.
El Sr. alcalde diu que no podem prohibir a la botiga de la cooperativa que vengui
un producte que és lícit de vendre i que compta amb el reconeixement de la
inscripció en un registre públic creta per garantir la seguretat d’aquests
productes respecte les persones. Caldria un nou redactat que circumscrivís
l’abast de la moció a les competències municipals. Així, al primer acord, on posa
“L’eradicació de l’ús del Glifosat al nostre municipi” podria posar “L’eradicació
de l’ús del Glifosat per al tractament d’espais públics" i en el darrer dels acords
que hi posi que es recomana a la cooperativa, empreses i altres administracions
l’adopció d’aquesta mesura concreta i sol·licitant-los que prenguin mesures en
la mateixa línia.
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb la inclusió de les esmenes
proposades, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
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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.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/350 AL 2016/457.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/350, de data
8 de juliol de 2016, al 2016/457, de data 9 de setembre de 2016.
Els reunits es donen per assabentats.
13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2016/454, DE 7 DE
SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017. MARCS PRESSUPOSTARIS.
Es dóna compte del decret dictat per l’alcaldia amb el número 2016/454, de data
7 de setembre de 2016, relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost municipal per al 2017, altrament dit d’aprovació dels marcs
pressupostaris.
Els reunits es donen per assabentats.
14. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) Respecte de les subvencions sol·licitades a la Generalitat, informar que
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016 es va
concórrer a la línia de manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, quinquenni 2013-2016 per fer front a les despeses incloses a
l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, relatiu a
reparacions, manteniments i conservació. Sol·licitat ajut en grau màxim.
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Alhora, una vegada aprovat el Pla Local de Joventut del municipi per als anys
2016-2018 mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016
i el projecte d’activitats ANIMA’T CAT per a l’any 2016 redactat d’acord amb
l’anterior, s’ha concorregut a la convocatòria de subvencions del Departament
de Treball Afers Socials i Famílies per a projectes d’activitats en l’àmbit de la
joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional
de Joventut regulada per l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol.
En aquest mateix ordre de qüestions, informar que Mitjançant Resolució
TSF/1911/2016, d’1 d’agost, es regula la convocatòria per a l’any 2016 per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC
número 7177, de 4 d’agost de 2016) a la que l’ajuntament, per acord de la Junta
de Govern de 18 d’agost, ha concorregut amb la proposta de contractar dues
persones per col·laborar amb els diferents serveis administratius i de gestió
municipal donant una possibilitat d’integració al mercat laboral dels nostres
joves.
Finalment, respecte de la ajuts convocats mitjançant Resolució del Director de
l’Agència Catalana de l’Aigua TES/1899/2016, de 22 de juliol, per a la
realització d’actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques
en tram urbà durant els anus 2016 i 2017, l’ajuntament hi ha concorregut amb
el projecte de l’activitat redactat per l’arquitecte de l’ajuntament Sr. Jonathan
López Skooj, que preveu actuar en dos trams del riu.
El primer a l’alçada del comellar de la Cativera i el segon a tocar de la via del
tren d’alta velocitat. Aquesta actuació, cas de dur-se a terme si s’obté el
finançament suficient, permetrà descarregar d’obstacles la llera del riu en cas
d’avinguda, preservar la zona humida aigües avall i augmentar la seguretat de
les persones.
Com hom recordarà aquesta convocatòria, en cas d’adjudicació, implica que els
treballs d’execució siguin realitzats directament per l’Agència Catalana de
l’Aigua mitjançant l’Empresa Pública de la Generalitat (Societat mercantil
Anònima), Forestal Catalana, SA, essent a càrrec de l’ajuntament el 20% del
cost total de l’actuació sol·licitada, establint un topall de 15.000 € per actuació
d’aportació supramunicipal, i s’articularan mitjançant la signatura d’un conveni
regulador entre l’ACA i l’ajuntament.
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2) En ordre a les subvencions sol·licitades a la Diputació de Tarragona hem
aprovat l’adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació mitjançant el qual s’estableix el Pla extraordinari d’assistència
financera local 2016 per al finançament de 116.692,93 euros de crèdit que
l’ajuntament té respecte de la Generalitat, segons el següent detall:
Doc Financer
4000142406
4000164516
4000243017
5000310185

Codi
18080
18080
18003
18003

Concepte
FCLC 2013
FCLC 2014
PUOSC 20104
PUOSC 2014

Import
3.028,67
68.848,96
26.889,18
17.926,12

Alhora, formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions per a la
prevenció local d’incendis forestals amb un projecte de 31.144,23 €, com en els
darrers anys, ens ha estat denegada l’aportació per preferència d’altres
municipis amb més risc d’incendi.
Respecte dels ajuts concedits ens ha estat atorgada una subvenció per import
de 3.666,00 € (tres mil sis-cents seixanta-sis euros) en el marc de la
convocatòria per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, de titularitat municipal. El cost del projecte presentat era de
13.327,00 € i el màxim subvencionable de 6.000 €.
Formalitzada la concurrència a la convocatòria de subvencions per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d’animals domèstics abandonats per finançar els tractaments preventius contra
mosca negra i mosquit tigre, gestió de la retirada d’animals domèstics abandonats
i peridomèstics, se’ns ha concedit ajut per import de 1.779,68 € per al control de
les plagues de mosca negra i mosquit tigre i un altre per import de 3.305,12 €
per a la recollida d’animals domèstics abandonats
Finalment, arran de la concurrència a la convocatòria per a la seguretat a zones
de bany (piscines) amb un cost estimat del servei en 13.350 €, i un màxim
subvencionable de 8.000 €, se’ns ha concedit una subvenció per import de
7.784,00 €.
3) 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 de 17 de
juliol s’han concedit 799,71 euros a la Comunitat de Propietaris de la
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Urbanització Sant Roc en concepte del cinquanta per cent de les factures
d’enllumenat públic
4) Realitzada una nova sol·licitud per a la realització d’un nou programa de
col·laboració social per a l’ocupació d’una persona desocupada durant sis
mesos per al manteniment i neteja de zones urbanes, dels cinc candidats
proposats pel SOC s’ha escollit el Sr Jose Díaz Magan, veí de Mas Vilet dels
Pins, que presta serveis des del dia 1 d’agost i fins al proper 31 de desembre
de 2016, doncs és qui ha mostrat millor predisposició i major interès en prestar
els seus serveis.
5) Mitjançant Decret de l’alcaldia s’ha aprovat la modificació de crèdit 05/2016
sobre transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries del mateix grup
del programa. Concretament s’ha aprovat l’alta en l’aplicació pressupostària
920-46500, Tramesa supramunicipal FCLC, per un import de 13.000€ i la baixa
en l’aplicació 920-22622, Reserva aigua Consorci aigües Tarragona, pel mateix
import.
6) S’informa que la Comissió Territorial d’Urbanisme ha denegat l’aprovació
definitiva de la proposta de modificació puntual del POUM número 5 relativa la
sector Parc de Llevant – Golf. Davant aquesta denegació, entenem que poc
ajustada o justificada, en data 22 d’agost hem formulat requeriment previ per
intentar revisar-la i que sigui aprovatòria. Alhora, s’ha concertat una entrevista
amb el Director General d’Urbanisme, que tindrà lloc el proper dia 16 del
corrent, per tractar sobre aquesta mateixa qüestió.
7) S’ha adjudicat el subministrament de dos equips DEA (desfibril·lador extern
automàtic), a l’empresa SANIFORM per la quantitat de 3.950,00 euros
(equivalents a 3.264,00 euros més 686,00 euros corresponents al 21% d’IVA),
d’acord amb el pressupost presentat per donar cobertura adequada als
esdeveniments esportius, lúdics i culturals que organitza l’ajuntament o
qualsevulla entitat en les instal·lacions municipals com ara el camp de futbol
municipal, la torre d’en Guiu o els edificis de l’institut escola. A més, l’oferta
inclou la celebració de dos cursos formatius per a l’ús de l’aparell. Un de 4 hores
de durada i amb emissió de certificat acreditatiu i homologat, amb un cost de
50 € per alumne, llevat de 12 places gratuïtes per a personal designat per
l’ajuntament i un altre, de 3 hores de durada, gratuït, destinat al públic en
general.
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8) El Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona, han aprovat el Pla
d’Assistència i cooperació municipal. L’ajuntament, respecte de les inversions
que li afecten, ha presentat observacions relatives a la inclusió del municipi en
la propera convocatòria dels ajuts per a la millora de la xarxa de camins
comarcals, doncs a la convocatòria de 2012, no es va obtenir finançament i per
torn no ens tocaria fina a la següent convocatòria.
Alhora també es pretén la inclusió del finançament de dues passeres de
vianants a la llera del Gaià finançades amb les baixes obtingudes en
l’adjudicació de les obres de construcció de passeres als rius Francolí, dos
ponts, i Gaià, una passera a la Riera de Gaià i l’aportació que farà l’ajuntament
de Tarragona per a les passeres del Francolí.
Les passeres s’ubicarien una just per sota del pont de la via fèrria de la línia de
Reus a Roda de Berà i l’altra, més ambiciosa al Torrent de la Farga, entre el
pont de l’ermita de Sant Ramon i el riu, amb una longitud de 24 mestres donant
forma a l’itinerari cardiosaludable que a l’entorn del Gaià es vol crear.
9) Hem sol·licitat al Consorci Administració Oberta de Catalunya que activi
l’aplicatiu informàtic “E-NOTUM” per al nostre ajuntament, amb la finalitat que
sigui aquest programa l’utilitzat per gestionar digitalment les notificacions
d’aquest ajuntament. En breu es faran proves i una vegada validat el
funcionament es rebran, entre d’altres, les convocatòries dels òrgans col·legiats
per aquest canal.
10) Iniciat el nou curs escolar, també s’ha posat en funcionament el servei de
transport escolar amb 30 alumnes inscrits a l’escola i 1 alumne de l’institut.
Alhora, informar que es farà el servei amb un vehicle conjunt per tots els
alumnes de l’institut escola i, en conseqüència s’ha adaptat l’horari de les
expedicions uns minuts per arribar a l’hora de l’inici de classes de l’institut.
Iniciat també el curs de la llar d’infants, comptem amb 19 alumnes inscrits. 8 a
maternal (o P1 7, dels quals 7 a jornada completa i 1 a parcial de 3 h) i 11
alumnes a jardí (o P2, dels que 8 estan a jornada completa i a 3 parcial de 3 h).
11) Mitjançant Decret de l’alcaldia 2016/406, de 10 d’agost, s’han adjudicat els
treballs de desplaçament del quadre de l’escomesa elèctrica de les escoles
velles, actual institut, per la quantitat de 2.273,01 euros (equivalents a 1.881,00
euros més 395,01 euros corresponents al 21% d’IVA) a l’empresa BOSIR, SA.
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12) Informar també que mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/397, d’1
d’agost es va adjudicar directament l’execució dels treballs d’arranjament del
ferm de les pistes de tennis municipals de la Torre d’en Guiu a l’empresa
TENISSINCO – SPORT PLUS COURT, SL, per la quantitat de 49.099,38 euros
(40.578,00 € més 8.521,38 € corresponents al 21% d’IVA), d’acord ambla
memòria valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament l’any 2014.
13) En quant al personal de l’ajuntament, seguidament es relacionen un seguit
de decisions al respecte:
a) Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/437, de 30 d’agost, s’ha ampliat
temporalment, durant el mes de setembre, la jornada laboral de la Sra. Josefa
Martínez Oña, que passarà a fer 33 hores setmanals per deixar en condicions
de neteja i salubritat diferents dependències atès l’ús intensiu que se n’ha fet
durant els mesos d’estiu, especialment dels vestuaris de les piscines municipals
i camerinos de la Torre d’en Guiu.
b) Mitjançant decret de l’alcaldia 2016/441, de 30 d’agost, s’ha contractat, en
règim laboral no fix al Sr. Adrià Escuté Mestres, amb DNI ***2769**, mitjançant
contracte temporal, per tal de substituir a la treballadora encarregada de les
vistes guiades del museu del castell, Sra. Anna Garrido, mentre duri la llicència
per vacances que motiva aquesta contractació (vacances i permisos del 30
d’agost al 4 de setembre, els dies 17, 18, 24 i 25 i les tardes dels dies 6, 8, 13 i
15 de setembre de 2016). Aquest Sr. ha estat escollit d’entre diversos candidats
el contacte dels quals ens havia estat facilitat per l’IPHES.
c) Finalment, mitjançant decret número 2016/455, de data 7 de setembre, s’ha
ampliat temporalment la jornada laboral de la Sra. Isabel Llavoré Fabregas per
ultimar les tasques de catalogació del fons bibliogràfic amb la plataforma
MILLENIUM.
14) Resta dir que mitjançant escrit de data 18 de juliol es va requerir a l’empresa
MONROYO INDUSTRIAL SL per a la retirada d’una estiba de troncs
emmagatzemada a la parcel·la núm. 1 del polígon 3, d’aquest terme municipal
atès el perill d’incendi que representava. Cal afegir que el material es va retirar
efectivament el 5 d’agost.
Els membres de la corporació es donen per assabentats
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15. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
Pren la paraula la portaveu del Grup Municipal del Partit del Socialistes de
Catalunya i formula les següents preguntes:
1. S’ha fet l’abonament del import de l’IBI de la Presó del Catllar? De quin
període i la quantitat?
El Sr. Alcalde respon que s’han fet efectius els pagaments corresponents a
l’exercici corrent i matisa el Sr. Secretari que també s’han pagat els
endarreriments. La quantitat consta pagada en voluntària a BASE. Ara, aquest
organisme ens ha de fer transferència dels imports.
La Sra. Inglés diu que aquesta previsió l’havia incorporat el seu grup a la
proposta de pressupost municipal per a 2016 amb la previsió que s’ingressaria
aquest mateix any, previsió que havia estat qüestionada per la resta de grups
de la Corporació.
2. Per què s’ha canviat el quadre elèctric de l’Institut, en quan amb data
29/12/15, està registrat en l’Ajuntament, una carta en la qual diu, que no es pot
canviar, i descriu el lloc on ha d’anar col·locat? Per què ho ha pagat
l’Ajuntament?
El Sr. alcalde respon que no hi ha hagut canvis respecte de la situació anterior.
Es va demanar una visita amb els responsables dels Serveis Territorials per
parlar de qüestions diverses, i entre d’altres es va convenir aquest canvi. També
es va negociar amb la companyia subministradora.
La Sra. Inglés pregunta si s’ha canviat allò que constava per escrit només arran
d’una conversa.
El Sr. alcalde respon negativament, doncs s’han comunicat i sol·licitat les obres
tant als Serveis Territorials com davant la companyia i se n’han obtingut les
autoritzacions.
Intervé el Sr. Antonio López i pregunta perquè ho ha de pagar l’ajuntament.
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El Sr. alcalde diu que és una obra d’interès municipal i l’espai és nostre. A més
a més, quan es va portar l’institut al municipi, el vostre equip de govern va
decidir assumir gairebé la meitat el cost de la inversió d’adequació de l’espai.
3. Uns veïns ens han comentat que en el concert de Gospel Viu, hi va haver un
accident d’una persona al Castell, i quines mesures heu pres?
No hi ha constància escrita de l’accident però podem dir que disposem dels
plans d’evacuació i que el muntatge i disposició del públic ha estat fet seguint
les instruccions de l’enginyer de l’ajuntament.
4. Seguim pagant l’APP de l’Ajuntament? Perquè no s’actualitzen els actes?
El Sr. alcalde contesta que no es segueix pagant l’APP si no que està pagada
fins al desembre d’aquest any. No tenim clar que hem de fer amb tots els mitjans
i plataformes que té contractades l’ajuntament. Cal analitzar la situació cas per
cas i veure quina és la millor opció.
El Sr. Antonio López diu que si no funciona és perquè no s’envia informació i
que la del Consoci Baix Gaià és posterior a la nostra
El Sr. alcalde pregunta pel conveni amb la guia GProvincia.
El Sr. Antonio López diu que és una plataforma de comerç local.
El Sr. alcalde diu que no consta cap conveni signat al respecte, que només
consta un pagament fet.
La Sra. M Goretti Gatell diu que acaba d’accedir a l’APP i que hi ha informació
actualitzada.
La Sra. Inglés diu que durant la festa major hi havia actes que no van aparèixer.
El Sr. Ilé Gomis respon que hi ha pendent de celebrar amb les gestors de
l’aplicació una reunió per definir si gestionarem els continguts des de
l’ajuntament o si els hi passarem i ells s’encarregaran de la inserció.
5. El consultori mèdic ha estat tancat durant un període de dies del mes d’agost?
El Sr. alcalde i la Sra. Teresa M Canela diuen que no consta aquest fet.

37

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

6. Quant està previst el concurs del Restaurant de la Torre d’en Guiu?
El Sr. alcalde diu que es va emetre un decret que deixa en suspens la denúncia
del contracte.
La Sra. Inglés pregunta si fa molts dies que s’ha emès aquesta.
El Sr. alcalde respon afirmativament.
El Sr. López sol·licita un informe de secretaria respecte de la legalitat de la
qüestió.
7. Quant està previst el concurs de la Llar d’infants?
8. Quant està previst el concurs pel manteniment de les alarmes i extintors?
El Sr. alcalde respon a ambdues qüestions dient que s’espera poder licitar
ambdós serveis dois d’aquest any, però a hores d’ara no es té una data certa.
9. Per què els actes de la Festa Major, no s’han publicitat en les Urbanitzacions?
Responen el Sr. alcalde i el Sr. Ilé Gomis que la distribució del programa
s’encartà a la revista municipal i aquesta es distribuí casa per casa i bústia per
bústia a tot arreu.
El Sr. López diu que la pregunta era perquè no s’havien posat en les cartelleres
de les urbanitzacions igual que en les del poble.
10. Per què no s’ha netejat el tram final del carrer Prat de la Riba, antic camí
Coll Canut, per St. Joan va caure un petard i es va provocar un conat d’incendi,
sent apagat pels veïns.
El Sr. alcalde diu que si no s’ha fet encara, es farà, però resta aclarir que allò,
a hores d’ara, no és un carrer.
La Sra. Inglés diu que consta al POUM i que la gent hi passa per baixar de
l’eixample.
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El Sr. alcalde matisa que manca la urbanització del vial i que el tram de pas de
la gent està net. Afegeix que l’ordre de neteja es va donar després del ple, i si
no s’ha fet, ho tornarà a encarregar.
La Sra. Inglés diu que respecte de les preguntes plantejades al darrer ple
mancava respondre’n dues. Una relativa als torns dels vigilants municipals dels
dies 2 i 3 de juliol i l’altra sobre la investigació dels abocaments a la xarxa de
clavegueram de Pins Manous III.
El Sr. alcalde diu que la primera pregunta fou contestada, i que en aquella acta
es va obviar d’incloure la resposta i ho hem fet a l’inici de la present sessió.
En quant a la segona, s’han mantingut converses amb els responsables de la
Junta de Compensació de la urbanització doncs el peritatge fet per l’empresa
es debilita a si mateix per no expressar-se amb concreció. La vaguetat dels
termes emprats fan que sigui fàcilment atacable en via de recurs i no ens
garanteix l’èxit en la reclamació.
El Sr. López diu que seria escaient demanar un altre informa addicional.
El Sr. alcalde es compromet a informar de la qüestió amb les novetats que al
respecte es produeixin.
Acte seguit la mateixa portaveu formula els següents precs:
1. Sol·licitem que sens passi la memòria tècnica i econòmica de la millora de
les pistes de tennis. També del vestidors de l’Institut, com vam quedar en la
junta de portaveus.
2. Voldríem que sens detalles per escrit en quins conceptes es van recaptar
l’import de 1.202,00 € el dia del Mullat.
3. Volem sol·licitar que es gravin els plens, per facilitar els tècnics la transcripció
dels punts i comentaris que esdevinguin del mateix.
4. Sol·licitem que consti en acta la diferencia de preu de Gospel Viu del 2015
amb l’import de 5.445,00 € que consta en la factura, contractat pels regidors de
l’equip anterior i el 2016 amb un total de 3.465,50 € que consta en la factura,
contractat per l’equip de govern del PSC.
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5. Caldria protegir els extrems de les tarimes dels regidors amb uns llistons per
evitar possibles caigudes.
I, mancant dos minuts per a tres quarts de deu 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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