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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-set 
d’octubre de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde-
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
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 
 
EXSUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
M Montserrat Inglés Novell 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, dóna la paraula al Secretari Interventor perquè 
analitzi el contingut de l’escrit presentat pel grup municipal del PSC al matí 
d’avui i pel qual s’impugna la celebració d’aquesta sessió del Ple, en base al fet 
que té caràcter ordinari i es celebrarà en dijous a les 18 hores i no el dimarts a 
les 12 hores, com estableix el ROM i es sol·licita que aquesta sessió plenària se 
celebri dimarts a les 12 hores. 
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El Secretari Interventor procedeix a la lectura de l’escrit presentat efectuant 
respecte del mateix les apreciacions següents: 
 
Respecte del punt segon que en període d’informació pública de la modificació 
de l’article 10 de ROM es va presentar una al·legació. 
 
Respecte del punt tercer que la data i hora de celebració de les sessions 
ordinàries del Ple no es va fixar en l’article 10 de ROM, sinó que ho va 
determinar una acord del Ple, ja que aquest article del ROM només determina la 
periodicitat de les sessions. 
 
Respecte del punt quart que no és necessari sotmetre a informació pública un 
acord del Ple pel qual s’acordi modificar el dia i hora de celebració de les 
sessions ordinàries. 
 
Respecte del punt cinquè que el fet de celebrar-se el Ple ordinari en dijous i no 
en dimarts no contravé el ROM sinó l’acord municipal en que es va determinar el 
dia i hora de la seva celebració. 
 
Un cop fetes aquestes precisions, el secretari interventor posa de manifest que, 
efectivament, pel fet de celebrar-se la sessió ordinària fora del dia i hora 
prèviament establerts, comporta que el Ple s’hauria d’haver convocat com 
extraordinari, per la qual cosa proposa als membres del consistori que aquest 
Ple se li doni el tractament d’extraordinari, amb el que això comporta, 
especialment el fet de no poder-s’hi introduir assumptes per la via d’urgència. 
 
Així mateix posa de manifest que el fet de tractar-se d’un Ple extraordinari no 
seria necessari portar a terme l’apartat de la convocatòria corresponent al 
control dels òrgans de govern, ara bé donat que el Ple ordinari del mes de 
novembre no es va celebrar en la data convinguda, i per tal de no conculcar el 
dret a la participació en els assumptes públics per part dels membres del grup 
municipal a la oposició, proposa a la presidència el mantenir aquest punts en 
l’ordre del dia. 
 
El senyor alcalde president sotmet a votació les propostes fetes pel secretari 
interventor consistent en considerar i portar a terme la sessió amb caràcter 
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extraordinari i en mantenir íntegrament l’ordre del dia cursat als membres del 
consistori, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 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. 
  
Vots en contra: Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra 
Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Amb la qual cosa les propostes són aprovades per la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. 
 
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE SETEMBRE 
DE 2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 13 de setembre de 2016, la qual ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Pren la paraula el senyor Antonio López i manifesta que cal esmenar la 
pregunta número 6 del punt precs i preguntes en el sentit que l’alcalde no va 
dir que havia emès una resolució sinó que va dir un decret. 
 
L’alcalde manifesta que efectivament va dir decret i que per la seva part no hi 
ha cap problema en esmenar-ho. 
  
Finalment es sotmeten a votació l’esborrany de l’acta amb la inclusió de 
l’esmena proposada, amb el següent resultat: 



 

 Ajuntament del Catllar  

 

 

 

 

 

 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

1.2.1.2 2016.015(616) 

4 
 

 

 
Vots a favor: 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, Antonio López i López, Carlos Álvarez 
Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 

PRESSUPOST DE 2015, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 1 de setembre de 2016, 
per unanimitat de tots els seus membres, va informar favorablement el compte 
general de l’exercici 2015.  
 
D’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el 
referit Compte ha estat sotmès al tràmit d’informació publicat corresponent 
sense que s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 175, de data 13 de 
setembre de 2016). 
 
El Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte General, 
d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de 5 de 
març. 
 
En conseqüència, proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
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PRIMER. - Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, el resum del qual és 
el següent: 

  
1.   Compte del Resultat econòmic patrimonial a 31.12.2015. 
 
1- Ingressos tributaris i urbanístics 2.280.574,35 € 
2- Transferències i subvencions rebudes  1.051.153,31 € 
3- Vendes i prestacions de serveis  133.940,25 € 
6- Altres ingressos de gestió ordinària 25.771,51 € 
  
A-TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 3.491.439,42 € 
  
8- Despeses de personal  -778.651,24 €  

9- Transferències i subvencions concedides -134.258,68 €  

11- Altres despeses de gestió ordinària -2.013.978,72 € 
 
12- Amortització de immobilitzat 

 
-407.274,22 

  
B-TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -3.334.162,86 € 
  
I- RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA 157.276,56 
  
14- Altres partides no ordinàries 655,83 
  
II- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO 
FINANCERES 

157.932,39 € 

  
15- Ingressos financers 16.532,59 € 
16- Despeses financeres -15.442,53 € 
20- Deteriorament de valor, baixes i alienacions 
d’actius i passius financers 

-55.850,83 € 

  
III- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -54.760,77 € 
  
IV- RESULTAT NET DE L’EXERCICI 103.171,62 € 
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2.  Balanç de Situació a 31.12.2015.  
  
ACTIU  
 
A- ACTIU NO CORRENT 

 
11.155.289,83 € 

I- Immobilitzat intangible 153.340,19 € 
II- Immobilitzat material 10.815.277,64 
IV- Patrimoni públic del Sòl 156.672,00 € 
V- Inversions financeres a llarg termini 30.000,00 € 
  
B- ACTIU CORRENT 1.987.240,92 € 
III- Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.372.912,18 € 
V- Inversions financeres a curt termini 50,00 € 
VII- Efectiu i altres actius líquids equivalents 614.278,74 € 
  
TOTAL ACTIU 13.142.530,75 € 
 
PATRIMONI NET I PASSIU 

 

 
A- PATRIMONI NET 

 
11.278.565,27 € 

I- Patrimoni 3.134.907,62 € 
II- Patrimoni generat 8.063.956,65 € 
IV- Subvencions rebudes pendents d’imputació a 
resultats 

79.701,00 € 

  
B- PASSIU NO CORRENT 777.263,80 € 
II- Deutes a llarg termini 777.263,80 € 
  
C- PASSIU CORRENT 1.086.701,68 € 
II- Deutes a curt termini 445.044,13 € 
IV- Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 641.657,55 € 
  
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  13.142.530,75 € 
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3. Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2015 
al dia 31.12.2015. 

 
EXISTÈNCIES INICIALS 429.321,17 € 
  
COBRAMENTS  
Pressupost corrent 1.557.486,26 € 
Pressupost tancat 355.582,35 € 
Operacions no pressupostaries 2.649.266,38 € 
  
PAGAMENTS   
Pressupost corrent 3.306.636,52 € 
Pressupost tancat 279.558,77 € 
Operacions no pressupostaries 791.182,13 € 
  
EXISTÈNCIES FINALS 614.278,74 € 
  
  
4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2015. 
 
1- Fons líquids 614.278,74 € 
2- Drets pendents de cobrament 2.090.481,00 € 
3- Obligacions pendents de pagament 844.002,32 € 
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.901.078,95 € 
II- Saldos de dubtós cobrament 757.840,35 € 
III- Excés de finançament afectat 42.015,65 € 
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-
III) 

 1.101.222,95 € 

 
 
SEGON. -Remetre còpia del compte general aprovat a la Sindicatura de 

Comptes de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la 
documentació que sigui preceptiva.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
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Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. 
Goretti Gatell Anglés, 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. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Antonio López per tal de donar 
l’explicació de vot del seu grup i manifesta: Que el Sr. Carlos Guillén, sempre 
ha dit que no era veritat, que havia quedat un romanent de tresoreria 
d’1.101.222,95 €. Avui ha aprovat dit romanent en la liquidació de les comptes 
de l’exercici del 2015, pel que entenem que està d’acord amb aquesta xifra, i 
per tant distorsionava la veritat. 
 
3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, una vegada 
celebrades les eleccions municipals de 24 de maig i constituïda la corporació 
en sessió pública de 13 de juny del mateix any, es va constituir la Junta de 
govern local i se n’establí la periodicitat de les sessions de forma quinzenal, 
deixant facultada l’alcaldia per a la determinació del dia i hora de la 
convocatòria. 
 
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2016 es va 
aprovar la moció de censura plantejada contra l’aleshores alcalde, i a resultes 
d’aquesta, en la sessió plenària de 12 de juliol i als efectes de dotar la Junta 
de govern local de competències per fer més àgil el funcionament de 
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l’ajuntament s’hi delegaren competències en matèries inicialment atribuïdes al 
Ple. 
 
Amb aquest idèntic esperit es pretén millorar l’eficàcia del procés de presa de 
decisions municipals, permetent atendre amb immediatesa les peticions dels 
administrats, doncs analitzant l’experiència acumulada aquests darrers mesos 
en resulta escaient augmentar la freqüència de les sessions ordinàries de la 
Junta de govern local, que tindran una periodicitat setmanal. 
 
Els articles 20.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local i 48.1.b) 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, 
disposen que la Junta de govern local existeix en tots els municipis amb una 
població superior als 5.000 habitants i en els de menys quan així ho estableixi 
el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple de l’ajuntament.   
 
L’article 4.1.a de la citada Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local 
atribueix als ajuntament, entre d’altres i en tant que ens de base territorial, la 
potestat d’autoorganització. 
 
En quant a les seves competències, correspon a la Junta de govern 
l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions i les atribucions que 
li delegui l’alcalde o bé el Ple de l’ajuntament, d’acord amb els articles 23 de la 
LRBRL i 54 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti els següents acords: 
 
Primer.  Modificar el règim de sessions de la Junta de govern local, que 

passarà de ser quinzenal a setmanal. 
 
Segon.  Facultar l’alcalde per tal que mitjançant resolució determini el dia i 

hora de la convocatòria de les sessions. 
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Tercer.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici que tingui efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest 
acord.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M. 
Goretti Gatell Anglés. 
  
Abstencions: Cap. 
 
Vots en contra: Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra 
Agea. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Antonio López per tal de donar 
l’explicació de vot del seu grup i manifesta: 
 
“Que fer una Junta de Govern setmanal no és necessari, que fent una Junta 
de Govern quinzenal és més que suficient, i en el cas que sigui necessari es 
pot fer una Junta de Govern Extraordinària. 
 
Que han estat un any governant i saben molt bé que no hi ha suficients temes 
per fer Juntes de Govern setmanals, que l’alcalde pot aprovar moltes coses 
sense ser necessari una Junta de Govern. 
 
Que fent càlculs ràpids en aquest sentit, els regidors de la Junta de Govern 
passaran a cobrar, si fan 5 Juntes de Govern i 1 Ple al mes, 1.350,00€ o 
1.250,00 €, segons si són portaveus o no del seu grup. 
 
Per tot l’exposat, el seu grup veu que és una estratègia per incrementar-se les 
retribucions personals i això està directament vinculat amb els ingressos que 
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aporten els ciutadans del municipi en conceptes d’impostos per la qual cosa, 
aquests diners es poden destinar a altres coses més importants.” 
 
El Senyor alcalde posa de manifest que el fet de celebrar Junta de Govern 
cada setmana no implica que els seus membres hagin de cobrar més ja que 
per acord del Ple es va determinar l’import màxim anual a percebre en 
concepte d’assistències.  
 
4.  PROPOSTA D’ESTABLIMENT DEL NOU HORARI DE LES SESSIONS 

ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, una vegada 
celebrades les eleccions municipals de 24 de maig i constituïda la corporació 
en sessió pública de 13 de juny del mateix any, es va instar la modificació del 
Reglament Orgànic Municipal als efectes d’establir la periodicitat mensual per 
a la celebració de les sessions del Ple de l’ajuntament. 
 
Alhora, i en el mateix acord s’establí que la celebració dels plenaris ordinaris 
tindrien lloc el darrer dimarts de cada mes, a les 12 hores, i, si aquest 
coincidia amb festiu, passava al dia següent hàbil. 
 
Aquesta inicial configuració s’ha manifestat inadequada per poder conciliar les 
tasques pròpies dels membres de la Corporació amb la vida laboral i familiar 
de cadascun. Així les coses, els plens es celebraven, de facto, el dimarts més 
proper al dia 13, data de constitució de la Corporació i per tant de referència 
per al còmput del termini, a les nou del matí. 
 
Replantejada la situació, es considera escaient establir que les sessions del 
Ple de l’ajuntament passin a tenir lloc el dijous hàbil més proper al dia 13 del 
mes i a les sis de la tarda. 
 
Amb aquesta mesura es pretén donar resposta a les necessitats reals dels 
regidors sense causar cap alteració ni gravamen en la configuració dels 
serveis municipals, doncs els dijous a la tarda les oficines municipals resten 
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obertes, i es pretén afavorir la presència d’un major nombre de públic 
assistent a les sessions. 
 
Vist el que estableixen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 98 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. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
Establir que les sessions ordinàries del Ple l’ajuntament tinguin lloc el dijous 
de cada mes més proper al dia 13, a les sis de la tarda (18.00 h), i, si aquest 
és festiu, al dia següent hàbil.” 
 
El senyor Antonio López manifesta que el grup municipal del P.S.C. hi votarà 
a favor donat que la proposta que ara es sotmet a votació és la proposta que 
el seu grup va presentar a principi de la legislatura, ells ja van proposar aquest 
dia i horari i l’actual grup de govern va dir que no. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. 
Goretti Gatell Anglés i 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. 
 
5.  PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL REGIM RETRIBUTIU I DE 

DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, una vegada 
celebrades les eleccions municipals de 24 de maig i constituïda la corporació 
en sessió pública de 13 de juny del mateix any, es va establir el règim de 
dedicacions i retribucions d’aquesta corporació atribuint al Sr. alcalde un règim 
de dedicació parcial equivalent a dues terceres parts de la jornada laboral, 
amb alta a la Seguretat Social i amb una retribució bruta anual de 24.000 
euros i per a la resta de membres de la corporació que no tenen dedicació 
parcial, s’establí el règim d’indemnitzacions per l’assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats, que es detallen tot seguit: 
 

Per l’assistència al Ple de l’ajuntament: 250 euros/sessió. 
Per l’assistència a la Junta de govern: 200 euros/ sessió. 
Per l’assistència a la Junta de portaveus: 100 euros/sessió.  

 

Alhora s’establiren els límits anuals en les percepcions per aquests conceptes 
en les quanties que tot seguit es relacionen:  

 

Regidors/es de l’equip de govern: 8.160 euros.   
Regidors/es de l’equip de govern que siguin portaveus: 9.000 euros. 
Resta de regidors/es del consistori: 3.000 euros. 
Resta de regidors/es que siguin portaveus: 4.000 euros. 
 

Escau revisar la situació en el sentit que cal retribuir l’especial dedicació que 
determinats regidors realitzen i la seva presencia efectiva a l’ajuntament per 
atendre in situ les necessitats dels veïns o les tasques de presencia al territori 
encomanades a determinats regidors i adequar la situació de dedicació de 
l’alcaldia amb les seves obligacions laborals com a docent. 
 

De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i 166 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, i d’altra normativa concordant, els membres de la 
corporació tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, 
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quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en el qual 
cas seran donats d’alta a la Seguretat Social. 
 

Aquesta mateixa normativa estableix que els electes que no tinguin dedicació 
exclusiva ni parcial podran percebre indemnitzacions per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el Ple de la corporació. 
 

Per altra banda, en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL 
s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d'anuncis de la corporació. 
 

Primer.  Establir el següent règim de dedicacions i retribucions d’aquesta 
corporació: 

 

1. En virtut de les delegacions d’atribucions i responsabilitats 
atribuïdes en l’exercici del seu càrrec, els regidors que després 
es relacionen, i amb efectes des del dia 1 de novembre de 2016, 
exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb alta a la 
Seguretat Social i amb la retribució bruta mensual, calculada 
amb dotze mensualitats, que es resumeix tot seguit:  
 

Regidor/a Dedicació Percentatge Retribució 
bruta/mes 

Carles Guillén i 
Montserrat 

Parcial 42,63% 1.279,00 € 

Ilé Gomis i Quintero Parcial 44,42% 1.332,50 € 
 

2. Mantenir el règim d’indemnitzacions i els límits anuals en les 
percepcions a favor dels membres de la corporació que no tenen 
dedicació plena o parcial i per a l’alcalde, de conformitat amb 
l’acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015 i que 
consten a la part expositiva del present acord. 

 

Segon.  Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
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Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació.” 

 
Intervé el senyor Antonio López dient que el grup municipal del P.S.C. hi 
votarà en contra per quan fins ara no hi ha hagut nòmines dels regidors i ara 
n’hi hauran i això comporta un cost molt elevat per l’ajuntament. Remarca que 
el seu grup està d’acord que el senyor alcalde tingui una dedicació total com 
sempre han defensat i cobrés el que correspongués, ja que és el representant 
de tots els ciutadans del Municipi i té la responsabilitat del càrrec. 
 
El senyor alcalde li explica que els dos regidors als que es proposa assignar 
dedicació parcial i una retribució per la mateixa, no són membres de la Junta 
de govern i això es fa per tal que pugin percebre, fins a final d’any, el mateix 
import anual que la resta de membres de l’equip de govern que, sent membre 
de la Junta de govern, ho perceben per assistències. 
 
El senyor López diu que la proposta no diu res de que la retribució per 
dedicació parcial ho sigui fins a final d’any. 
 
A continuació, i d’acord amb la petició feta pel portaveu del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor alcalde manifesta que esmena 
la proposta en el sentit que la dedicació parcial dels regidors senyors Guillén i 
Gomis ho sigui fins el 31 de desembre de 2016. 
  
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb de l’alcaldia, amb l’esmena 
esmentada, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M. 
Goretti Gatell Anglés. 
  
Abstencions: Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: Cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. 
 
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
6.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, 

UNICAT, ERC I IC-V EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MARATÓ DE 
TV3”. 

 
Es dóna compte de la moció presentada pels grup municipal de CiU, UNICAT, 
ERC i ICV amb el text següent: 
 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya 
i la Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos 
econòmics per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, 
però també per a sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de 
sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es 
dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o 
curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu 
paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de 
divulgació científica,  de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites 
grans aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari 
referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que 
s’han implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el 
subministrament de productes i serveis necessaris per al correcte 
funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres empreses 
col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el 
programa o en la campanya de sensibilització. 
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Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel 
treball dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any 
participa en les activitats populars organitzades. “La Marató de TV3” és un 
esdeveniment participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització 
social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al llarg de 
les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles 
i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de 
TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la 
recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de 
malalties diferents. Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari 
i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.  
 
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:  
 
Primer.-  Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament 

en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de 
TV3”. 

 
Segon.-  Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la 

participació als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en 
l’organització dels diferents actes de “La Marató de TV3”, a través 
d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament. 

 
Tercer.-  Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar 

econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes 
de sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen a 
través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren a les 
escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 
alumnes de secundària.  

 
Quart.-  Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a 

l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 
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El senyor Antonio López manifesta que el grup municipal del P.S.C. hauria 
preferit que aquest acord s’hagés presentat com un tema institucional i no 
com una moció a proposta d’alguns dels grups municipals. 
 
El senyor alcalde li explicita que en Junta de Portaveus es va comentar la 
moció i el grup municipal del P.S.C. s’hi podia haver adherit. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. 
Goretti Gatell Anglés, Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva 
Zafra Agea. 
  
Abstencions: Cap. 
 
Vots en contra: Cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
 
 
7.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, 

UNICAT, ERC I IC-V PER A LA INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS 
IDENTIFICADORS DE L’ADHESIÓ A L’AMI A LES ENTRADES DEL 
MUNICIPI. 

 
Es dóna compte de la moció presentada pels grup municipal de CiU, UNICAT, 
ERC i ICV amb el text següent: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que l’Ajuntament del Catllar va acordar amb els vots favorables de les 
formacions polítiques UNICAT, ICV I CIU en sessió ordinària de Ple de data 
29 de desembre de 2011 l'adhesió del Catllar a l'Associació de Municipis per 
la Independència (AMI). 
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Atès que I'AMI fomenta la identificació dels municipis adherits a l'associació 
amb rètols a les entrades dels pobles i ciutats del país, elaborant una proposta 
de cartell per a tots els municipis adscrits a l'associació i que s'adjunta a 
aquesta moció. 
 
Atès que són molts ja els municipis que compten amb rètols identificatius a les 
entrades dels seus nuclis urbans i seguint l'exemple de ciutats com Tortosa, 
Amposta, Girona, Manresa... 
 
Atès que cal visualitzar el compromís amb el procés que ens ha de portar a la 
plena sobirania del nostre país. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. -Acompanyar tots els cartells que identifiquen les entrades del 

Catllar amb el rètol que ha preparat I'AMI pels municipis adherits. 
 
SEGON. -Enviar aquest acord a l'Associació de Municipis per la 

Independència.” 
 
El senyor Antonio López pren la paraula per preguntar quin és el cost dels 
cartells i qui els paga. 
  
El senyor alcalde li respon que no sap encara el cost dels cartells i que el 
pagarà l’ajuntament. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M. 
Goretti Gatell Anglés. 
  
Abstencions: Cap. 
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Vots en contra: Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra 
Agea. 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta dels membres de 
la corporació. 
 
8.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER LA 

PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIES NETES PER 
CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL. 

 
Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal del P.S.C. amb el 
text següent: 
 
“El 29 de desembre de l'any 2015 es van dur a terme més de 2.500 actes 
arreu del món, incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona 
entre d'altres, per tal d'aconseguit que els governs signessin un acord mundial 
per fer front el canvi climàtic i s'implementessin les mesures necessàries per 
impedir que l'augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus 
centígrads. Tots aquests actes volien ser una crida ciutadana perquè els 
representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de 
reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica 
basada en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la 
futura disponibilitat energètica. 
 
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l'Estat 
espanyol, es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del 
consum en massa de combustibles fòssils. Tots els àmbits científics 
internacionals estan d'acord en que són aquests els principals responsables 
del canvi climàtic global. 
 
L'Estat espanyol té competències totals en matèria d'energia i els successius 
governs centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es 
justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen 
alternatives a la substitució completa d'aquests perillosos sistemes de 
producció d'energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un ús 
més eficient de l'energia. 
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L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un 
nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la 
realitat del canvi climàtic. L'autoconsum contribueix a reduir la dependència 
energètica de l’exterior —quelcom a tenir molt en compte en la construcció 
d'un nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i 
respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l’eficiència 
energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta 
l’economia local; a més, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, 
pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica. 
 
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un 
seguit d'iniciatives que s'inicien l'any 2011 quan des del govern de l’Estat es 
van aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions en 
energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les 
instal·lacions d’aquestes energies, a més de retallades de les primes que 
rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter 
retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la 
ciutadania com de les administracions públiques. 
 
La culminació de les polítiques repressives de l'estat central ha estat el "ReaI 
Decreto 900/2015, de 9 de Octubre, por el que se regulan Ias condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de Ias modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo" on 
culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició 
de sancions a la ciutadania que opti per l’autoconsum i l’emmagatzematge 
d’energia, allunyant-se definitivament del model de "balanç net i sobirà", 
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn. 
 
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats 
de l'actual administració de l’Estat cap a la potenciació de les grans empreses 
i oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques 
energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la 
ciutadania deixant sense efectes, entre d'altres l'autonomia local en matèria 
de subministraments Malgrat que les grans companyies energètiques 
mantenen encara privilegis que les permeten mantenir les energies 



 

 Ajuntament del Catllar  

 

 

 

 

 

 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

1.2.1.2 2016.015(616) 

22 
 

 

renovables en el rang de producció testimonial existeixen iniciatives que 
aposten per l'objectiu d'oferir el màxim d'energia renovable, de proximitat i al 
mateix preu que l’energia 'bruta", ajudant a transformar el nostre país en un 
lloc més sostenible i més respectuós amb el medi. 
 
És per tot I ‘exposat que l‘Ajuntament del Catllar: 
 
Primer.  Manifesta la seva més gran oposició a la política energètica de 

l'estat espanyol en especial en allò que fa referència a la 
penalització de l'autoproducció i autoconsum d'energia verda i que 
va culminar en l'aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 
d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum 
del qual en demana la seva derogació immediata. 

 
Segon.  Sol·licitar al Govern de la Generalitat que insti al Govern de l'Estat a 

eliminar els impediments i traves injustificades a l’autoconsum i 
l'autogeneració elèctrica així com a presentar el marc legal que 
garanteixi l'accés de la ciutadania a l'autogeneració d'energies 
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, 
eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent. 

 
Tercer.  Exigir al Govern de l'Estat el compliment de la directiva europea 

sobre el consum i la producció energètiques per a usos industrials. 
Aquesta és una necessitat essencial per a què el clúster químic de 
les comarques tarragonines tingui millors condicions en relació al 
preu de l'energia i pugui millorar així la competitivitat de les 
empreses i garantir el manteniment dels llocs de treball que genera 
el sector.” 

 
El senyor Antonio López pren la paraula per manifestar que l’ajuntament del 
Catllar ha perdut una oportunitat d’anar en la línia que la moció planteja, pel 
fet que en la renovació del sistema d’aigua calenta sanitària de l’Institut no 
s’ha instal·lat una caldera de biomassa. 
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El senyor alcalde li respon que d’acord amb un informe tècnic la instal·lació de 
plaques augmentava el cost de forma exponencial, però que malgrat la 
instal·lació de caldera de gasoil s’ha augmentat molt l’eficiència energètica 
dels termos elèctrics que hi havia instal·lats. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i 
Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. 
Goretti Gatell Anglés, Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva 
Zafra Agea. 
 
Abstencions: Cap. 
 
Vots en contra: Cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/458 AL 2016/526. 
 
Els membres de la corporació en queden assabentats. 
 
10. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
Per part de l’alcalde s’informa del següent: 
 
1) Generalitat   
 
Subvencions concedides:  
 
En relació a la sol·licitud d’ajut per a incentivar la contractació en pràctiques 
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, de la 



 

 Ajuntament del Catllar  

 

 

 

 

 

 

Plaça de la Vila, 1 
43764 El Catllar 
Telèfon 977 65 31 01 
Fax 977 65 31 08 
info@elcatllar.cat 
www.elcatllar.cat 

1.2.1.2 2016.015(616) 

24 
 

 

convocatòria regulada per la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, 
mitjançant la qual es pretenia contractar fins a dues persones per col·laborar 
amb els diferents serveis administratius i de gestió municipal, s’informa que 
mitjançant Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya ens han estat concedits un total de 22.000 €, quantia que es 
correspon als dos contractes sol·licitats. En breu s’iniciaran els tràmits amb el 
SOC per contractar les persones adequades. 
 
2) Diputació 
 
Subvencions sol·licitades:  
 
Aprovada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació de 
Tarragona per al suport als centres de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal, curs 2015-2016. Sol·licitats 22.785 €. (JG 29/09/2016) 
 
Aprovada la concurrència a la convocatòria de subvencions de la Diputació de 
Tarragona de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal pe a la 
realització de la Relació de Llocs de Treball. Cost: 8.827,00 €. (JG 29/09/2016) 
 
Altres Subvencions:  
 
PAM. Diputació ha anunciat que s’incrementa la dotació per a la convocatòria 
del PAM període 2017-2020 que passarà a ser un 60%més alt. Així, si per a la 
convocatòria 2013-2016 es varen percebre 343.702,45 €, ara es poden arribar 
a percebre uns 206.221,47 € addicionals, essent el total a percebre de 
549.923,92 € repartits entre les quatre anualitats. 
 
3) Subvencions atorgades per l’ajuntament: 
 
3.1) A entitats urbanístiques: 
 
Subvenció en espècie: s’ha comprat a TECNOL pintura vial per repintar els 
passos de vianants de la urbanització Pins Manous III a sol·licitud de la Junta 
de Compensació. Ells mateixos executaran els treballs. El cost del material és 
de 1.346,34 € IVA inclòs 
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3.2) Subvencions atorgades a entitats privades i particulars: 
 
Lliurats a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 224,00 euros recaptats per 
la venda de material subministrat per aquesta entitat i concedida una 
subvenció per import de 1.097,00 corresponent als import recaptats per la 
venda d’entrades a la piscina municipal i el valor del material no venut durant 
la jornada del “Mulla’t”. 
 
4) Es sol·licitarà nou programa de col·laboració social per a l’ocupació d’una 
persona desocupada durant quatre o cinc mesos per fer de bidell a l’institut 
escola mentre es facin activitats municipals (escola música o anglès) a petició 
de la direcció del centre. S’han demanat candidats/es al SOC. 
 
5) Atenent a la reivindicació del Club de Futbol Sala el Catllar Atlètic, 
principals usuaris, i per solucionar definitivament els problemes de cabal 
d’aigua calenta, mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de setembre es 
van adjudicar els treballs de canvi del sistema d’aigua calenta sanitària als 
vestidors de la zona esportiva de l’institut a l’empresa Electricitat Dalmau S.L. 
per la quantitat de 8.284,12 euros (equivalents a 6.848,86 euros més 1.438,26 
euros corresponents al 21% d’IVA). Avui mateix han finalitzat i ja estan en 
funcionament. 
 
6) S’està treballant en la reforma de les ordenances fiscals. Properament 
farem un Ple monogràfic. 
 
7) S’ha acceptat la donació que ofereixen els Srs. J Balaña Pallarès i Maria P 
Sarsal Tolos de la finca de la seva propietat situada a la urbanització Manous 
II, carrer de les Oliveres, s/n, parcel·la de 772 m2 dels quals una part 
esdevindrà zona verda i l’altra vialitat. La indemnització que tenia assignada 
era de 19.000 € aproximadament. 
 
8) S’ha acceptat també la cessió d’ús de diferents béns mobles provinents de 
la família Anglès Flores, es tracta d’estris, eines i maquinaria de camp que el 
ferrer havia recopilat arran del seu negoci i que ara la família cedeix perquè 
siguin exhibits al públic.  
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9) Detectat un esvoranc a la vorera situada davant el núm. 6 de l’Avinguda de 
Catalunya, i realitzades les comprovacions pertinents pels serveis tècnics 
municipals, es verifica que sota el paviment i base de formigó hi ha un cavitat 
subterrània creada per l’esfondrament de les terres inferiors, presumptament a 
causa de la manca de compactació de les terres abans de la pavimentació i a 
les fuites de la xarxa d’aigua, fet que compromet la fermesa del terreny i que 
esdevé un perill tant pels vianants del carrer com dels propietaris dels edificis 
confrontants. S’han adjudicat els treballs d’arranjament del ferm a l’empresa 
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN, SL, per la quantitat de 7.683,50 
euros (6.350,00 € més 1.333,50 € corresponents al 21% d’IVA). 
 
10) S’ha formalitzat un conveni amb el Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals 
de companyia que facilitarà la identificació dels animals trobats al nostre terme 
i dels propietaris, amb la qual cosa es millorarà l’eficàcia en el procés de 
retorn de l’animal al propietari que sigui aquest qui respongui per les despeses 
ocasionades, a banda de la investigació d’infraccions. El cost anual del servei 
és de 158,48 € (cent cinquanta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims). 
 
11) En quant al personal de l’ajuntament, seguidament es relacionen un seguit 
de decisions al respecte: 
 
S’informa que mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de setembre s’ha 
aprovat el nou horari del personal d’oficines que queda establert tal i com es 
consigna al quadre següent: 
 
Horari: 

Matins: 08.00 a 15.00 h. (14.30 si es treballa la tarda) 

Tardes (dimarts i dijous): 16.00 a 19.00 h 

 
Atenció al públic: 

Matins: 09.00 a 14.00 h.  

Tardes: 16.0  18.30 h 
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També s’informa que mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de setembre 
es va acceptar la sol·licitud de perllongar en el servei actiu al funcionari de 
carrera, arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous fins a l’edat de 70 anys. 
 
Així mateix informar que la treballadora de l’ajuntament Sra. Ana Garrido 
Elena, guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià des del 14 
de juny de 2012, en data 28 de setembre de 2016 (RE 814) va sol·licitar 
excedència voluntària pel termini de dos anys i amb data d’efectes  a partir de l'1 
de novembre de 2016. Petició que li ha estat acceptada mitjançant acord de la 
Junta de Govern de 29 de setembre. Alhora s’ha iniciat el procés per proveir el 
lloc de treball. 
 
Finalment, en data 28 de setembre de 2016 s’ha informat que s’ha creat la 
secció sindical del CSIF, el representant legal del qual és el Sr. Sergi Alujas. 
 
12) El Consell Comarcal ha lliurat dos compostadors de matèria orgànica que 
s’ubicaran a l’Escola l’Agulla i a la Llar d’infants per promoure l’aprofitament 
energètic i fomentar l’educació ambiental. Per completar la dotació necessària 
al municipi s’ha demanat un compostador nou  per l’Institut. 
 
13) Informar, també, que l’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat a 
l’ajuntament que estan estudiant les possibles alternatives per traslladar el 
col·lector d’aigües residuals urbanes que discorre pel bell mig de la llera del 
Gaià al seu pas per la població i ressituar-lo a una cota més alta, evitant la 
possible contaminació fluvial. 
 
14) Finalment, remetent a allò dit a l’inici de la sessió respecte de la 
impugnació de l’anterior sessió del ple, ha estat un acte d’oportunitat política i 
escau fer un acte de desgreuge respecte de la persona del Sr. Jordi Cabré i 
Martorell, a qui s’ha declarat incompetent per fer determinades tasques. Cal 
fer notar que aquest Sr. al llarg de set mesos del mandat del Sr. López com 
alcalde va exercir les funcions de secretari de l’ajuntament , mentre es proveïa 
la plaça.  
 
Aquesta actuació ha estat un exercici de cinisme i és un comportament greu 
en política. 
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Aprofitant l’avinentesa, i lligat amb la qüestió, escau comentar al Sr. López 
que quan faci articles a la premsa no es presenti com alcalde d’un petit poble, 
doncs he llegit aquest article en tres mitjans diferents i al mur personal del 
facebook. 
 
El Sr. López diu que no es tractava d’una entrevista, sinó d’un article d’opinió 
publicat amb motiu dels 25 anys de serveis socials i en ell dic que com diu un 
alcalde d’un petit poble de la comarca, sense els serveis socials del Consell 
Comarcal es trobarien desemparats. 
 
La Sra. Teresa M Canela llegeix textualment el fragment controvertit de 
l’article. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
11. PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
I, essent un quart i mig de vuit del vespre 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 
   
 


